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Sammanfattning	  
Uppsatsen handlar om sexuella övergrepp mot barn som sker via internet. På senare år har 

flera rättsfall som innefattat den här typen av gärningar uppmärksammats i litteratur och 

massmedia. Där har dessa övergrepp ofta benämnts virtuella våldtäkter. Med begreppet avses 

situationer där en gärningsman förmår ett brottsoffer att utföra mer eller mindre avancerade 

sexuella handlingar på sig själv inför en webbkamera. Övergreppen sker ofta medelst hot om 

att bilder på brottsoffret ska spridas på internet, eller till familj och vänner. 

 

Sexualbrotten mot barn är reglerade i 6 kap brottsbalken (1962:700). Beträffande sexuella 

övergrepp via internet finns emellertid inte en särskild given bestämmelse som blir tillämplig. 

Rättsläget gällande sexuella övergrepp mot barn på internet har varit oklart och svårigheter 

har uppstått gällande hur dessa gärningar ska rubriceras. En fråga som ofta uppkommit i 

rättstillämpningen, och som besvarats på olika sätt, är huruvida gärningsmannen kan anses ha 

utfört en sexuell handling med brottsoffret när de inte har befunnit sig på samma plats vid 

brottstillfället.  

 

I juni 2015 kom emellertid den första, och hittills enda, domen från högsta instans gällande 

sexuella övergrepp mot barn via internet. HD kom i sin dom fram till att en gärning som sker 

på distans, under förutsättning att den innefattat en sexuell handling, kan omfattas av 

bestämmelsen om sexuellt övergrepp mot barn. HD menade således att en gärningsman kan 

anses ha genomfört en sexuell handling med brottsoffret via internet. I uppsatsen konstateras 

att rättsläget i vissa hänseenden alltjämt är oklart, bland annat eftersom HD inte berörde 

frågan om dessa gärningar även kan utgöra våldtäkt mot barn.  
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1	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  

”Internet är ett i det närmaste oöverskådligt kontaktforum som innebär obe-

gränsade kontaktmöjligheter, också för vuxna som söker barn att utnyttja 

sexuellt”.1 

 

Den tekniska utvecklingen och det ökade användandet av internet har inneburit positiva för-

ändringar i många avseenden. Idag använder både barn och vuxna datorer, mobiltelefoner och 

andra tekniska hjälpmedel för att kommunicera och utbyta information. Denna utveckling har 

emellertid också lett till att övergrepp, kränkningar och hot har antagit nya skepnader. Under 

senare år har flera fall där barn utsatts för olika former av sexuella övergrepp via internet 

uppmärksammats. I litteratur och massmedia har dessa gärningar inte sällan kallats för 

virtuella våldtäkter. Begreppet syftar på situationer där en gärningsman förmår ett brottsoffer, 

som ofta är ett barn, att utföra mer eller mindre avancerade sexuella handlingar på sig själv 

inför en webbkamera. Dessa övergrepp möjliggörs många gånger av att brottsoffret vid något 

tidigare tillfälle har skickat mer eller mindre avklädda bilder till gärningsmannen och därefter, 

vid hot om att bilderna ska spridas på internet eller till familj och vänner, upplevt sig vara 

tvungen att successivt genomföra mer avancerade sexuella handlingar. 2 

 

Den här typen av övergrepp kan sägas skilja sig från vad som traditionellt sett har ansetts ut-

göra ett sexualbrott. Gärningsman och offer befinner sig inte på samma plats när gärningen 

begås, och gärningarna innefattar inget fysiskt handlande från gärningsmannens sida. I svensk 

rätt kriminaliseras sexualbrott mot såväl barn som vuxna i 6 kap brottsbalken (1962:700) 

[cit. BrB]. Av dessa stadganden finns det emellertid ingen bestämmelse som specifikt 

straffbelägger sexuella övergrepp som sker via internet. En relevant fråga är därför hur sådana 

gärningar ska rubriceras.  

 

Rättstillämpningen på området har hittills varit allt annat än enhetlig. Av de underrättsdomar 

som har studerats inom ramen för uppsatsen framgår tydligt att frågan om vilken eller vilka 

bestämmelser i BrB 6 kap som omfattar dessa gärningar har besvarats olika. Högsta 
                                                
1 Ds 2015:49, s. 14.  
2 Den typ av gärningar som behandlas i uppsatsen bör inte förväxlas med dem som faller in under bestämmelsen 
om kontakt med barn i sexuellt syfte (BrB 6:10 a), se mer nedan i avsnitt 4.7.6.  
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domstolen [fortsättningsvis HD] avgjorde under 2015 ett mål som innefattat sexuella 

övergrepp via internet.3 I det aktuella fallet hade gärningsmannen förmått ett barn att smeka 

sig på sina bröst och onanera inför honom i webbkamera. HD ansåg att denna gärning 

utgjorde ett straffbart handlande enligt bestämmelsen om sexuellt övergrepp mot barn i 

BrB 6:6. Gärningsmannen hade således, som det stadgas i BrB 6:6, genomfört en sexuell 

handling med målsäganden. I och med detta ställningstagande gick HD emot den uppfattning 

som framgår av SOU 2010:71, vilken också tycks ha delats av majoriteten av underrätterna, 

nämligen att rekvisitet genomför torde utgöra ett hinder för att tillämpa bestämmelsen 

gällande sexuella övergrepp som skett på distans. 

 

Ämnet för uppsatsen är aktuellt eftersom frågan gällande rubriceringen av dessa gärningar 

trots HD:s avgörande får anses vara oklar. 2014 års sexualbrottskommitté har fått i uppdrag 

att analysera om den befintliga lagstiftningen erbjuder ett tillräckligt starkt skydd mot sexuella 

övergrepp som sker via internet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2016.4  

 

1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Uppsatsen syftar till att ur olika aspekter belysa problematiken beträffande sexuella övergrepp 

som sker via internet. Avsikten är att ge en bild av hur den här typen av gärningar har 

hanterats rättsligt och hur utvecklingen i rättstillämpningen har sett ut fram till HD:s dom. 

Redogörelsen kommer att ske i förhållande till aktuella bestämmelser i BrB 6 kap. Inom 

ramen för uppsatsen är syftet även att utreda på vilka sätt rättsläget efter HD:s dom alltjämt är 

oklart samt att diskutera vilka eventuella förändringar som skulle behövas i nuvarande 

lagstiftning eller rättstillämpning för att förbättra den straffrättsliga hanteringen av dessa 

gärningar. De frågeställningar som uppsatsen avser att besvara är således: 

 

• Hur har den här typen av gärningar, i relation till aktuella bestämmelser i BrB 6 kap, 

hanterats i rättstillämpningen fram till HD:s dom?  

• På vilka sätt har HD:s dom klargjort rättsläget och vilka frågetecken kvarstår? 

• Är den befintliga regleringen på området tillräcklig för att hantera dessa gärningar? 

 

                                                
3 Högsta domstolens dom den 6 juni 2015 i mål nr B 5680-14. Domen redogörs för nedan i avsnitt 5.4.2.  
4 Sexualbrottskommittén (Ju 2014:21) har tilldelats detta uppdrag genom tilläggsdirektiv 2015:5.  
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1.3	  Metod	  och	  material	  
I arbetet kommer vad Sandgren kallar en rättsanalytisk metod att användas. Denna metod får 

anses mest ändamålsenlig för uppsatsen, eftersom mitt syfte inte är att fastställa gällande rätt 

utan snarare att analysera rätten.5 Med tillämpning av en rättsanalytisk metod är arbetet inte, 

på samma sätt som vid tillämpning av en rättsdogmatisk metod, bundet av de vedertagna 

rättskällorna.6 Arbetet kan sägas ha tagit avstamp i lag, förarbeten, prejudikat och doktrin. 

Andra källor har emellertid använts för att vidga analysen, däribland underrättsavgöranden 

och även i viss mån psykologisk forskning. 

 

För närvarande finns endast ett avgörande från högsta instans gällande sexuella övergrepp via 

internet. Arbetet har därför till en betydande del innefattat studier av underrättsavgöranden 

från både hovrätt och tingsrätt. Jag är emellertid medveten om att den underrättspraxis som 

finns med i uppsatsen inte utgör gällande rätt. Syftet med underrättspraxisen är att redogöra 

för, och i vissa fall ifrågasätta, rättstillämpningen i underrätterna. De domar i redogörelsen 

som meddelats efter HD:s dom har tagits med för att kunna analysera vad HD:s dom har fått 

för genomslag. Rättsfallsredogörelsen innehåller endast ett begränsat, och inte på något sätt 

uttömmande, urval av avgöranden. Rättsfallen har valts ut för de enligt min åsikt illustrerar 

olika aspekter av problematiken som har funnits i rättstillämpningen. Rättsfallsredogörelsen 

gör inget anspråk på att vara fullständig för en viss tidsperiod eller en viss fråga. Avsikten kan 

sägas vara att på ett illustrerande sätt diskutera domarna snarare än att dra några generella 

slutsatser av rättsfallen.7  

 

I arbetet redogörs för psykologisk forskning gällande sexuella övergrepp via internet. Syftet 

med att innefatta sådan forskning i uppsatsen är att visa på en ytterligare dimension av 

problematiken. Även fast denna forskning är utomrättslig, bör den kunna få en inverkan på 

rätten. Inte bara på rättstillämpningen, utan även som underlag för eventuell ny lagstiftning på 

området. Eftersom sexuella övergrepp via internet är ett så pass nytt fenomen, där kunskapen 

fortfarande är mycket begränsad, torde psykologisk forskning ha en relevans.   

 

                                                
5 Sandgren, s. 45 f.  
6 I en rättsdogmatisk metod, där syftet är att fastställa gällande rätt, används ett begränsat antal källor: lag, 
förarbeten, prejudikat och doktrin. Se närmare ibid., s. 40 f. 
7 För något ytterligare rörande urval av rättsfall m.m., se avsnitt 5.1 nedan. 
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Eftersom det beträffande sexuella övergrepp via internet inte finns en särskild given 

bestämmelse som blir tillämplig, har arbetet med att besvara uppsatsens frågeställningar till 

stor del ägnats åt förarbetena till BrB. Med anledning av den bristande vägledningen på 

området har det varit betydelsefullt att utreda vad lagstiftarens syfte har varit med specifika 

bestämmelser som kan bli tillämpliga, men också att söka klargöra vad som avsetts med 

specifika begrepp i lagtexten. I denna del har även juridisk doktrin studerats, eftersom den ger 

en uppfattning om vilka åsikter som framförts i rättsvetenskapen gällande tolkning av 

bestämmelserna i BrB 6 kap.  

 

1.4	  Avgränsningar	  
Uppsatsen avgränsas på flera sätt. Endast de bestämmelser i BrB 6 kap som kan tänkas bli 

aktuella när det gäller sexuella övergrepp via internet berörs. Fokus ligger på den del av de 

aktuella bestämmelserna som avser barn under 15 år. Det som i bestämmelserna rör barn 

mellan 15 och 18 år nämns emellertid i samband med de aktuella bestämmelserna. Uppsatsen 

berör inte oaktsamhetsregeln i BrB 6:13 eller ansvarsfrihetsregeln i BrB 6:14, då dessa inte är 

relevanta för frågeställningarna. 

 

För att straffrättsligt ansvar ska inträda krävs dels att rekvisiten i en bestämmelse ska vara 

uppfyllda, dels att gärningsmannen ska ha agerat med uppsåt eller, där så särskilt stadgas, 

oaktsamhet. Utöver detta ska inga rättfärdigande eller ursäktande omständigheter föreligga. 

Uppsatsen avser emellertid att enbart fokusera på huruvida en gärning är att anse som 

brottsbeskrivningsenlig. Med detta menas att en konkret handling eller underlåtenhet 

uppfyller de krav som en viss brottsbeskrivning uppställer.8  

 

1.5	  Disposition	  
Uppsatsen består av sex kapitel. Efter detta inledande kap 1, följer i kap 2 en översikt av 

internationell och EU-rättslig reglering beträffande sexualbrott mot barn.   

 

Kap 3 innehåller en redogörelse för forskning gällande psykologiska konsekvenser för 

brottsoffer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp via internet. Detta jämförs med de 

psykologiska konsekvenser som sexuella övergrepp utanför internet har visats ge upphov till. 

                                                
8 Angående hela stycket, se Asp m.fl., s. 59 f.  
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Utöver detta redogörs för forskning om hur förövarna går tillväga, och vad som kan sägas 

utmärka dessa gärningar. 

 

Kap 4 inleds med en historisk översikt över hur synen på sexualbrott mot barn har förändrats 

och hur den straffrättsliga regleringen av sådana brott har utvecklats fram till idag. Därefter 

följer en redogörelse för den straffrättsliga legalitetsprincipen, som är av relevans bland annat 

eftersom HD berör denna i sin dom. I kap 4 ges därefter en redogörelse för de bestämmelser 

och begrepp i BrB 6 kap som är relevanta för uppsatsens frågeställningar.   

 

I kap 5 följer en genomgång av rättsfall i syfte att belysa och kommentera de svårigheter som 

funnits i rättstillämpningen fram till HD:s dom, samt undersöka vad domen kan sägas ha fått 

för genomslag. Kap 6 innehåller en avslutande diskussion.  
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2	  Sexualbrott	  mot	  barn	  ur	  ett	  internationellt	  
perspektiv	  	  

2.1	  Barnkonventionen	  
FN:s konvention om barnets rättigheter, vanligen kallad barnkonventionen, antogs av FN:s 

generalförsamling 1989 och ratificerades av Sverige 1990. Genom ratificeringen har Sverige 

åtagit sig att garantera barns rättigheter i landet enligt de bestämmelser som konventionen 

ställer upp.9 Barnkonventionen definierar vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela 

världen och bygger på fyra grundläggande principer. Dessa principer innebär att alla barn har 

samma rättigheter och lika värde, att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör ett barn, 

att alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att säga sina mening och 

få den respekterad.  Konventionen definierar varje människa under 18 år som barn, om inte 

barnet blir myndigt vid en tidigare ålder i det aktuella landet.10 Utöver att behandla de rättig-

heter som det enskilda barnet ska tillerkännas, och framhålla föräldrarnas roll och ansvar för 

barnet, ålägger konventionen fördragsstaterna att ansvara för att skydda barnet mot vanvård, 

utnyttjande och övergrepp. Artiklarna 19, 34 och 36 är av störst intresse för uppsatsens fråge-

ställningar. 

 

I artikel 19 stadgas att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftnings-, 

administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barn mot 

alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 

behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i 

föräldrarnas, vårdnadshavares eller annan persons vård. Enligt artikel 34 åtar sig konventions-

staterna att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. 

Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra att ett barn förmås eller 

tvingas delta i en olaglig sexuell handling, utnyttjas för prostitution eller utnyttjas i porno-

grafiska föreställningar och pornografiskt material. Artikel 36 ålägger konventionsstaterna att 

skydda barnet mot alla andra former av utnyttjande som kan skada barnet i något avseende.  

 

                                                
9 Ds 2015:49, s. 29. 
10 Jfr 9:1 föräldrabalken (1949:381), senast omtryckt SFS 1995:974.  
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2.2	  Europarådets	  konvention	  om	  skydd	  för	  barn	  mot	  sexuell	  

exploatering	  och	  sexuella	  övergrepp	  
Under 2006 och 2007 utarbetade Europarådet en konvention om skydd för barn mot sexuell 

exploatering och sexuella övergrepp. Konventionen trädde i kraft den 1 juli 2010.11 Sverige 

undertecknade konventionen år 2007 och ratificerade densamma den 28 juni 2013.12 Syftet 

med konventionen är som framgår av namnet att förebygga och bekämpa sexuell exploatering 

av och sexuella övergrepp mot barn, att skydda brottsoffrens rättigheter samt att främja 

nationellt och internationellt samarbete gällande dessa frågor.13 I konventionen uppmärk-

sammas att sexuell exploatering av och sexuella övergrepp mot barn har fått allvarliga 

proportioner både på nationell och internationell nivå, särskilt vad gäller barns såväl som 

förövares ökade användning av informations- och kommunikationsteknik. Precis som enligt 

barnkonventionen avses med barn även i denna konvention varje person under 18 år.14  

 

Konventionen innehåller 50 artiklar av olika karaktär, där en del är målsättningsstadganden 

medan andra ställer krav på att staterna ska anpassa sin lagstiftning eller vidta andra åtgärder. 

Det ställs bland annat krav på förebyggande åtgärder och åtgärder som syftar till stöd och 

skydd för brottsoffer. Utöver det omfattas frågor om behandling av sexualbrottsförövare, 

materiell straffrätt och olika processrättsliga regler. I kap IV återfinns de artiklar som berör 

den materiella straffrätten. I artiklarna 18-21 behandlas kriminalisering av sexuella handlingar 

mot barn, barnprostitution, barnpornografiskt material och brott som har anknytning till barns 

deltagande i pornografiska föreställningar. Artikel 22 ålägger staterna att kriminalisera hand-

lingar som gäller ett barns bevittnande av sexuella övergrepp eller sexuella handlingar. 

Artikel 23 gäller kriminalisering av kontaktsökande med barn i sexuella syften, s.k. 

grooming.15 Gällande den här delen ansåg regeringen att det inte krävdes några förändringar i 

lagstiftningen för att uppfylla konventionens krav.16 

 

                                                
11 Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp (CETS No. 201). 
Även kallad Lanzarotekonventionen.  
12 Ds 2015:49, s. 30. 
13 Prop. 2012/13:111, s. 56.  
14 SOU 2010:71, s. 395. 
15 Ibid., s. 397 ff.   
16 Prop. 2012/13:111, s. 55 ff.  
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2.3	  EU:s	  direktiv	  om	  bekämpande	  av	  sexuella	  övergrepp	  mot	  barn,	  

sexuell	  exploatering	  av	  barn	  och	  barnpornografi	  
Detta EU-direktiv ersätter ett tidigare rambeslut17 som handlade om bekämpande av sexuellt 

utnyttjande av barn och barnpornografi. Rambeslutet fick ersättas eftersom den rättsliga grun-

den till att anta rambeslutet försvann i och med Lissabonfördragets ikraftträdande. År 2010 

presenterade kommissionen istället ett förslag till direktiv som till stora delar byggde på vad 

förhandlingarna kring rambeslutet resulterat i. Det är värt att framhålla att det tidigare ram-

beslutet till viss del byggde på Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell 

exploatering och sexuella övergrepp som nämnts ovan. Direktivet trädde i kraft den 

17 december 2011 och syftar till att skapa minimiregler om brottsrekvisit och påföljder gäl-

lande sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn samt barnpornografi. Det 

syftar också till att förbättra åtgärderna för att förebygga sådana brott och att förbättra skyddet 

för brottsoffer.18  

 

  

                                                
17 Rådets rambeslut 2004/68/RIF av den 22 december 2003 om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och 
barnpornografi. 
18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella 
övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 
2004/68/RIF. 
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3	  Forskning	  om	  sexuella	  övergrepp	  via	  internet	  

3.1	  Inledning	  
Följande avsnitt är av utomrättslig natur och syftar till att ge en bild av hur dessa övergrepp, 

som innebär att ett brottsoffer förmås att utföra sexuella handlingar på sig själv inför en 

webbkamera, kan gå till. Syftet är utöver detta att söka göra en jämförelse av de psykologiska 

konsekvenser som kan drabba brottsoffer som utsätts för sexuella övergrepp offline, 

respektive via internet. Jag anser det vara angeläget att i den här uppsatsen beröra de 

psykologiska aspekterna av sexuella övergrepp via internet, bland annat för att den här typen 

av övergrepp fram till nyligen har varit relativt okända. Fenomenet är så pass nytt att det torde 

vara av vikt att undersöka om forskningen på detta område kan ge någon vägledning gällande 

hur dessa gärningar ska betraktas i ett straffrättsligt hänseende.  

 

Stöd till barn och ungdomar vilka utsatts för övergrepp och exploatering via Internet 

(Online–projektet) var ett projekt som genomfördes av BUP–Elefanten i Linköping och på-

gick mellan år 2006 och 2009. Projektet resulterade i en rapport i vilken man redovisade sina 

erfarenheter från kontakter med forskare, professionella samt barn och ungdomar.19 I rapport-

en valde man att dela upp de barn som deltagit i projektet i fyra grupper efter karaktären av de 

övergrepp de utsatts för. Genom denna uppdelning ges en översiktlig bild av hur övergrepp på 

internet kan se ut.  

 

Sexuella övergrepp via IT kan innebära att barn:20 

1. blivit sexuellt mobbade/trakasserade online 

2. blivit utnyttjade på övergreppsbilder/i filmer eller andra sexualiserade 

bilder/filmer 

3. via kontakt online blivit utsatta för sexuella övergrepp online eller offline 

4. via kontakt online fått ersättning för sex online eller offline 

 

I en rapport från Brottsförebyggande rådet (fortsättningsvis Brå) om vuxnas kontakter med 

barn på internet från år 2007 framkom att det fanns anledning att göra en åtskillnad mellan 

olika typer av förövare som har sexuell interaktion med barn på nätet.21 Enligt Brå:s rapport 

                                                
19 Se Jonsson m.fl. 
20 Ibid., s. 29. 
21 Brå (2007). 
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var det möjligt att urskilja en grupp av förövare vars syfte kunde sägas vara att utveckla en 

relation med barnet för att sedan arrangera ett möte utanför internet, det fenomen som idag 

vanligtvis kallas grooming och som utgör ett brott enligt BrB 6:10 a.22 Den andra gruppen 

kontaktsökande förövare hade dock inte för avsikt att träffa barnet utan använde snarare 

interaktionen på internet för att få en omedelbar sexuell tillfredsställelse.23 Idag kan en 

betydande del av de övergrepp som barn utsätts för på internet hänföras till den senare 

kategorin.24  

 

3.2	  Hur	  går	  förövarna	  tillväga	  och	  vilka	  är	  offren?	  	  
I ovan nämnda undersökning från Brå tillfrågades nästan 7500 skolungdomar i åldrarna 14-15 

år om de blivit kontaktade med sexuella förslag av okända vuxna via internet under det 

senaste året. 25 procent av deltagarna i undersökningen uppgav att de hade blivit kontaktade 

med sexuella förslag eller fått en förfrågan om sexuella tjänster via internet under de senaste 

tolv månaderna. Det var tre till fyra gånger så många flickor som pojkar som uppgav att de 

hade haft erfarenhet av ett sexuellt kontaktförsök via internet, vilket visar på en tydlig skillnad 

i utsatthet mellan könen.25  

 

I handboken Tips och råd för att förebygga sexuella övergrepp mot barn på internet, utgiven 

av Rädda Barnen, har man samlat information från barnpsykologer, polis och drabbade barns 

egna berättelser. Ett mönster som torde vara möjligt att urskilja gällande dessa förövare är att 

de söker sig till platser på nätet där de vet att många barn håller till, och att kontakten med 

barnet ofta sker under falska namn och profiler. Den initiala kontakten sker vanligen i 

chattrum eller liknande sociala fora, men förövaren försöker förflytta kommunikationen med 

barnet till en mer privat plats och introducerar användande av webbkamera. I det privata 

forumet kan förövaren agera ostört och försöka få tillgång till information om exempelvis 

barnets telefonnummer, var barnet bor och dess familjesituation. Förövaren försöker under det 

här stadiet att bygga en relation med barnet och skapa ett förtroende. Kontakten kan, utöver 

smicker, innehålla outtalade hot och underliggande manipulation innan den övergår till att 

vara av sexuell karaktär. Ett vanligt tillvägagångssätt för dessa förövare är att barnet förmås 

att skicka bilder eller filmer på sig. Bilderna eller videoklippen kan sedan användas i 
                                                
22 Kontakter med barn i sexuellt syfte är sedan år 2009 förbjudet enligt BrB 6:10 a. Se mer om denna 
bestämmelse nedan i avsnitt 4.7.6.  
23 Brå (2007), s. 28. 
24 Schillaci, s. 9. 
25 Brå (2007), s. 33.  
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utpressningssyfte med hot om att sprida dessa till barnets vänner och familj. Förövaren är 

medveten om att barnet redan efter den första skickade bilden troligtvis upplever känslor av 

skuld och skam som gör att risken för att barnet ska berätta för någon är liten. Om barnet 

dessutom känner att han eller hon själv har initierat och varit drivande i kontakten med 

förövaren ökar skam- och skuldkänslorna ytterligare och gör det ännu svårare för barnet att be 

om hjälp.26 Det här förloppet skiljer sig inte nämnvärt från det som brukar utmärka en pedofil 

grooming-process som sker offline. Forskning visar dock att något som skiljer förövarna som 

begår övergrepp online från förövare offline är att de flesta förövare som begår övergrepp på 

internet har ett sexuellt intresse för äldre barn.27 Den typiske online-förövaren uppfyller så-

ledes inte den kliniska profilen av en pedofil eftersom en pedofils intresse är fokuserat på barn 

som ännu inte uppnått pubertetsåldern.28  

 

En relevant fråga i sammanhanget torde vara om det finns vissa barn och ungdomar som löper 

större risk att bli offer för sexuella övergrepp via internet än andra. Av de barn som intervju-

ades i Online-projektet fann man att en gemensam nämnare för i stort sett samtliga var 

behovet av att bli sedda, uppvaktade och bekräftade. På internet kunde barnets behov av detta 

tillgodoses omedelbart. Genom att få komplimanger av någon kände sig barnet utvalt och 

unikt, något som kanske saknats hemma eller bland vänner. Även nyfikenhet på sex visade sig 

ha varit en drivkraft hos många av barnen i projektet. En del av barnen som deltog i Online-

projektet hade varit passiva i kontakten med förövaren, men i de flesta fall var barnets egen 

delaktighet och risktagande på internet utmärkande.29  

 

Sammantaget visar forskning på området att barn som har kognitiva och sociala funktionsned-

sättningar, som tidigare har varit utsatta på olika sätt, lider av psykisk ohälsa och/eller har 

bristande socialt stöd omkring sig löper större risk att bli föremål för den här typen av över-

grepp.30 Trauman från barndomen kan även associeras med ett större sexuellt risktagande i 

tonåren. Barn med sådana förutsättningar kan således vara särskilt sårbara för sexuella 

närmanden på internet för att de på ett mer aktivt sätt söker uppmärksamhet och närhet än 

andra barn.31  

                                                
26 Angående hela stycket, se Schillaci, s. 9 f. 
27 Jonsson m.fl., s. 19. 
28 Wolak m.fl., s. 22. 
29 Jonsson m.fl., s. 36 f.  
30 Schillaci, s. 9. 
31 Wolak m.fl., s. 19.  
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3.3	  Psykologiska	  konsekvenser	  för	  brottsoffren	  
Kunskapen om konsekvenserna av övergrepp via internet är idag relativt knapphändig, vilket 

innebär att såväl rättsväsende som behandlare möts av nya utmaningar i kontakten med dessa 

brottsoffer. Forskning tyder på att grooming-processen online och dokumenterandet av bilder 

ytterligare försvårar för barnet att berätta vad som har hänt. Skuldkänslorna kan förstärkas 

genom att det som barnet tvingats eller övertalats att göra, så att säga synliggörs via bilderna. 

Betydelsen av dokumentationen, i det här hänseendet, blir naturligtvis extra påtaglig när den 

ska användas som ett led i bevisningen under en rättegång. Det måste ställas höga krav på hur 

bilder och annan dokumentation, som till exempel chattloggar, används i den rättsliga 

processen eftersom risken för så kallad sekundär traumatisering32 för barnet tycks öka i 

samband med det.33 

 

När barn har utsatts för sexuella övergrepp är det vanligt att de upplever en förlust av tillit, en 

känsla av maktlöshet, skam- och skuldkänslor samt ilska. De symtom och problem som kan 

uppkomma varierar stort och påverkas exempelvis av hur gammalt barnet är när övergreppen 

sker. Det finns inget typiskt syndrom eller typiska symtom som följer av sexuella övergrepp, 

men vissa symtom och beteendestörningar är mer förekommande än andra. Hos barn som har 

varit med om sexuella övergrepp är exempelvis posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) tämli-

gen vanligt förekommande. PTSD kan yttra sig genom återupplevande av den traumatiska 

händelsen i form av plågsamma minnesbilder, mardrömmar eller som fysiologiska reaktioner. 

Barnet kan uppvisa ett mer sexualiserat beteende, bli aggressivt eller tillbakadraget, samt visa 

tecken på ångest och depression. Vidare visar forskning att det finns ett samband mellan att ha 

blivit utsatt för sexuella övergrepp och senare uppkomst av anorexia nervosa, depression, 

självdestruktivt beteende och missbruk.34   

 

Finns det stöd för att sexuella övergrepp via internet som inte innefattat någon fysisk kontakt 

mellan offer och förövare kan leda till liknande följder? I den undersökning som genomfördes 

inom ramen för Online-projektet kunde man konstatera att de barn som genomgick behand-

ling efter övergrepp på internet uppvisade samma symtom som barn som blivit utsatta för 
                                                
32 Jag reserverar mig för andra tolkningar av begreppet. Enligt Diesen innebär sekundär traumatisering att 
rättegången förvärrar traumat och förstärker offerrollen. Rättegångsprocessen kan upplevas som ett nytt 
övergrepp och därmed återskapa eller förvärra offrets psykiska läge. Se närmare Diesen, s. 225.   
33 Angående hela stycket, se Granhag & Christianson, s. 211.  
34 Angående hela stycket, ibid., s. 211 f.  
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sexuella övergrepp offline. Åtskilliga barn hade efter övergreppen diagnostiserats med PTSD. 

Barnen hade också ihållande sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter eller humör-

svängningar. Flera barn led till följd av övergreppen av ångest och hade svårt att lita på andra. 

Många hade också dålig självkänsla samt upplevde känslor av skam, skuld och oro.35  

 

I en undersökning från år 2015, där man intervjuade 662 barn och ungdomar som utsatts för 

sexuella övergrepp både online och offline, fann man att de övergrepp som skett på internet 

ofta innefattade mer hänsynslösa tillvägagångssätt. Nästan hälften av de barn som hade 

erfarenhet av övergrepp på nätet rapporterade att förövaren framfört hot om att sprida bilder 

om barnet inte ville gå med på att utföra de sexuella handlingar eller poseringar som 

efterfrågades. 14 procent av barnen i undersökningen angav att de även blivit utsatta av andra 

gärningsmän som fått tillgång till bilder av barnet. För de barn som deltog i undersökningen 

fann man att det var vanligare att de som utsatts för övergrepp online utvecklade post-

traumatiskt stressyndrom än de barn som blivit utsatta offline. Användningen av teknologiska 

hjälpmedel vid övergreppen tycks ha bidragit till att ytterligare förstärka det trauma och den 

stress som offren upplevt.36  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns vissa avgörande faktorer för barnets efterföljande 

symtom och sociala anpassning efter att det blivit utsatt för sexuella övergrepp. Dessa faktorer 

är barnets ålder vid övergreppen, typen av handling och allvaret i övergreppet. Exempel på 

vad som kan innefattas i den sistnämnda kategorin är eventuell förekomst av penetration eller 

våld, övergreppets intensitet och hur länge det pågått. Även vilken typ av relation barnet har 

till förövaren, antalet förövare, samt huruvida övergreppen har dokumenterats påverkar 

prognosen.37  

 

3.4	  Sammanfattning	  
Än så länge syns forskningen på området om verkningar av övergrepp som sker via internet 

vara relativt knapphändig. Inom ramen för det här arbetet har en sammanställning av 

information i form av psykologisk litteratur och forskning gjorts. Av det överskådliga 

material som har studerats, och utgörs av både svensk och internationell forskning, torde 

några slutsatser kunna dras. Det tycks inte finnas något som tyder på att barn som enbart varit 
                                                
35 Angående hela stycket, se Jonsson, m.fl., s. 35 f. 
36 Angående hela stycket, se Nur Say m.fl., s. 336. 
37 Angående hela stycket, se Granhag & Christianson, s. 213.  
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med om sexuella övergrepp via internet påverkas i mindre grad än barn som har blivit utsatta 

för övergrepp offline. Barnen i de studier om online-övergrepp som redogjorts för ovan 

uppvisade samma symtom och samma ökade risk för att drabbas av PTSD som offer för andra 

former av sexuella övergrepp. Något som ofta förekommer när det gäller sexuella övergrepp 

online är att övergreppen dokumenteras i form av bilder och videoklipp. Forskningen tyder på 

att brottsoffrets vetskap om att dokumentationen av övergreppen finns kvar, och därmed kan 

spridas, är något som kan påverka förmågan att återhämta sig efter den här typen av 

övergrepp.  
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4	  Reglering	  

4.1	  Sexualbrott	  mot	  barn	  och	  straffrättsutvecklingen	  

4.1.1	  En	  historisk	  översikt	  

I detta avsnitt kommer fokus inte att ligga på hur lagstiftning eller specifika lagregler gällande 

sexualbrott mot barn har utformats i historien. Syftet med den historiska översikten är snarare 

att ge en uppfattning om hur synen på sexuella övergrepp mot barn kan sägas ha förändrats 

med tiden. Från att fokus har legat på de fysiska aspekterna av ett övergrepp, torde den 

kränkning som övergreppet inneburit med tiden ha blivit viktigare. Vilken betydelse som ska 

fästas vid kränkningen blir särskilt relevant beträffande sexuella övergrepp som sker via 

internet, eftersom dessa inte innefattar någon fysisk beröring mellan gärningsman och 

brottsoffer. 

 

Historiskt sett, och mycket övergripande, kan barn sägas ha saknat rättsligt tillgodoseende. 

Barnet sågs som en del av familjen, som ett ansvar för mannen i ekonomiskt avseende och 

som ett bihang till kvinnan när det gällde frågor om vård och omsorg.  Fokus låg således 

länge på husbonderätten, för att i och med rättsstatens framväxt utvecklas med fokus på 

gärningsmannens perspektiv och rättigheter. Kvinnor och barn har gradvis fått ett större 

rättsligt tillgodoseende i takt med kvinnors ökade inflytande på samhället. Detta ökande 

inflytande torde även ha påverkat betydelsen av brottsofferperspektivet.38  

 

Varken i landskapslagarna, Magnus Erikssons stads- och landslag eller Kristoffers landslag 

går det att finna särskilda bestämmelser rörande könsumgänge med minderåriga. Under 

brottsrubriceringar som otukt, lägersmål, enfalt hor och blodskam kan det antas att även 

sexuella övergrepp mot barn innefattades. I missgärningsbalken, som infördes år 1734, 

stadgades tolv år som en nedre åldersgräns för tillåtet könsumgänge. Samlag med barn, dvs. 

den som var under tolv år, jämställdes med våldtäkt och var belagt med dödsstraff. Intressant 

att notera är att lagen endast omfattade flickor som inte fyllt tolv år, och inte pojkar. Köns-

umgänge med minderåriga jämställdes således med våldtäkt med skillnaden att det inte 

krävdes att barnet hade gjort fysiskt motstånd för att förövaren skulle fällas.39  

 

                                                
38 Angående hela stycket, se Sutorius, s. 157.  
39 Angående hela stycket, se Bergenheim, s. 35 f. 
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I och med införandet av 1864 års strafflag höjdes åldersgränsen för förbudet om könsum-

gänge med flickor från 12 till 15 år. Dessa gärningar var inte längre belagda med dödsstraff, 

men straffet som utdömdes blev strängare ju yngre flickan var. Före 1864 års strafflag var 

enbart samlag med minderåriga förbjudet, men i samband med den nya balken förbjöds alla 

former av sexuellt umgänge med barn. Lagstiftaren skilde mellan otukt, när den ena partens 

könsdelar bevisligen vidrört den andra partens kropp, och tukt- och sedlighetssårande hand-

lingar. I den senare kategorin var straffen betydligt lägre. Eftersom det var svårt att bevisa att 

otukt hade skett rubricerades många sexuella övergrepp mot barn som tukt- och sedlighets-

sårande handlingar, vilket resulterade i att mycket låga straff utdömdes.40  

 

I samband med lagändringar år 1937 inkluderades även pojkar i bestämmelsen om otukt med 

minderårig och gränsen för övrig straffbelagd otukt höjdes från 12 till 15 år.41 Sexuella över-

grepp rubricerades under den här tiden som våldtäkt, otukt eller sedlighetssårande 

handlingar, men det var svårt att skilja dessa rubriceringar åt. För att ett brott skulle 

rubriceras som våldtäkt krävdes att flickan dels gjort kraftigt motstånd, dels att det kunde 

bevisas att penetrering skett. I de fall där flickan varit för liten för att penetrering skulle vara 

fysiskt möjlig, kunde brottet således inte betraktas som våldtäktsförsök och rubricerades som 

otukt.  Gränsen mellan otukt och sedlighetssårande handlingar var fortsatt komplicerad och 

svårförståelig, och grova övergrepp som innefattade oralsex kunde rubriceras som en 

sedlighetssårande handling och rendera korta straff.42 Genom den ändring av strafflagen som 

gjordes år 1937 skulle emellertid barnet inte längre kunna betraktas som medbrottsling vid 

sexuella övergrepp och därmed bestraffas.43 Enligt Sutorius erkändes nu barnets utsatthet och 

beroendeställning och barnet kom istället att betraktas som ett offer.44   

 

1965 års BrB kan sägas ha inneburit ett ännu viktigare genombrott vad gäller synen på 

sexuella övergrepp. Nu blev det tydligt att rättens fokus skulle ligga på att skydda individen.45 

Enligt förarbetena var syftet ”att bereda straffrättsligt skydd för barn och ungdom mot 

sexuella kränkningar samt att i övrigt värna om individens integritet i sexuellt hänseende”. 
                                                
40Angående detta stycke, se Bergenheim, s. 61. 
41 Wegerstad, s. 86.  
42 Bergenheim, s. 188 ff.  
43 Barnet hade under århundranden ansetts vara medbrottsling till det inträffade när inte våldtäkt kunde bevisas 
med skador, något som av bevismässiga skäl hörde till sällsynta undantag. Först genom lagändringarna år 1937 
bortföll straffbarhet för det barn som ”förmåtts till otukt genom grovt missbruk av beroendeställning”, 
se Sutorius, s. 158.    
44 Ibid., s. 159. 
45 Ibid., s. 160. 



 

 

17 

Genom införandet av BrB kom skyddsobjektet således att överföras från den personliga 

friheten till den sexuella integriteten.46  

 

BrB 6 kap ändrades på ett genomgripande sätt år 1984, bland annat genom att det ålderdom-

liga uttrycket sedlighetsbrott ersattes med det nuvarande begreppet sexualbrott. Sedan den 

reformen har straffbestämmelserna ändrats flera gånger, och synen på sexualbrotten har 

skärpts.47 Efter reformen år 1984 har ändringar av straffbestämmelserna framförallt genom-

förts i syfte att förstärka skyddet för barn och ungdomar mot att utnyttjas sexuellt och att ge-

nom lagstiftning ytterligare markera allvaret i övergrepp mot barn.48  Lagstiftaren har ansett 

det vara betydelsefullt att sträva efter att göra sexualbrottslagstiftningen så heltäckande som 

möjligt i syfte att skydda den personliga och sexuella integriteten. I allt större utsträckning 

kan fokus sägas ha förflyttats från den sexuella handlingen som sådan till kränkningens art.49  

 

Den djupgående reform av sexualbrottslagstiftningen som genomfördes år 2005 innebar att 

ytterligare fokus lades på kränkningen av den sexuella integriteten vid olika typer av över-

grepp.50 Det var även genom dessa lagändringar som brottet våldtäkt mot barn infördes, vilket 

innebär att man i motsats till dessförinnan numera skiljer mellan våldtäkt mot vuxna och mot 

barn. Tidigare dömdes en förövare för våldtäkt om barnet utsatts för våld, men för sexuellt 

utnyttjande av underårig om så inte var fallet.51 I propositionen till lagändringarna 2005 

uttalades: 

 
”Enligt regeringens mening får det inte råda någon som helst tvekan om att grundsynen 

bakom regleringen av sexualbrotten skall präglas av inställningen att varje människa har 

rätt att själv bestämma över sin egen kropp och sexualitet och har en ovillkorlig rätt att vara 

fredad från oönskade angrepp som kränker denna rätt. Genom de ändringar av våldtäkts-

brottet som genomfördes år 1998 riktades fokus i större utsträckning på kränkningen än på 

den sexuella handlingen som sådan. De ändringar som nu föreslås innebär en ytterligare 

fokusering på kränkningen som sådan vid övergrepp av olika slag. Detta kommer till ut-

tryck på flera olika sätt, bl.a. genom utvidgningen av våldtäktsbrottet, det särskilda 

                                                
46 SOU 2010:71, s. 52. 
47 Ibid., s. 52. 
48 Ibid., s. 53.   
49 Ibid., s. 52. 
50 Ibid., s. 52. 
51 Sutorius, s. 160.  
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våldtäktsbrottet mot barn och ändringarna i bestämmelsen om sexuellt ofredande. Kränk-

ningen är den gemensamma nämnaren för alla sexualbrott.”52  

 

Reformen syftade till att förstärka skyddet för barn mot sexuella övergrepp ytterligare. Barn 

under 15 år skulle ges ett absolut skydd mot sexuella handlingar och barn i åldern 15-17 år 

gavs ett utvidgat straffrättsligt skydd mot vissa sexuella handlingar, trots att de uppnått åldern 

för sexuellt självbestämmande.53 De ändringar av BrB 6 kap som genomfördes år 2013 och 

som är de senaste, syftade enligt propositionen till att ytterligare skärpa lagstiftningen och 

förstärka skyddet för den sexuella integriteten och den sexuella självbestämmanderätten.54  

 

4.1.2	  Sammanfattning	  

Den uppfattning som delas av de flesta i samhället idag, och som framgår tydligt av den 

lagstiftning som finns på området, är att barn ska skyddas från sexuella övergrepp. Av den 

historiska översikten kan slutsatsen dras att synen på barns behov av lagligt skydd liksom 

synen på vilka handlingar gentemot dem som ska anses straffrättsligt klandervärda har 

förändrats genom århundradena. Från att barnet setts som en form av egendom snarare än en 

individ med rättsförmåga har utvecklingen lett till att barn idag torde anses vara mer 

skyddsvärda gentemot sexuella övergrepp än vad vuxna är. En annan påtaglig förändring som 

kan skönjas i den straffrättsliga utvecklingen, och som är särskilt relevant när det gäller 

sexuella övergrepp via internet, är hur fokus för vad som ska inbegripas i den straffrättsliga 

bedömningen med tiden tycks ha flyttats från de fysiska aspekterna av sexuella övergrepp. 

Idag torde frågan om huruvida, och i så fall i vilken grad, ett övergrepp kränker brottsoffrets 

sexuella integritet vara av större betydelse.  

 

4.2	  Inledning	  till	  nuvarande	  reglering	  
Som nämnts i den historiska översikten strax ovan syftade 2005 års sexualbrottsreform, och 

sedermera lagändringarna i BrB 6 kap år 2013, till att förstärka och tydliggöra skyddet för den 

personliga och sexuella integriteten genom att ytterligare fokusera på kränkningen som sådan 

vid olika typer av övergrepp. För att kunna orientera sig bland, och förstå tillämpnings-

området för de olika bestämmelserna i BrB 6 kap om sexualbrott, krävs kunskap om vad de 

begrepp som används i lagtexten innebär. I de två våldtäktsbestämmelser som finns i 
                                                
52 Prop. 2004/2005:45, s. 21.  
53 SOU 2010:71, s. 53.   
54 Angående hela stycket, se prop. 2012/13:111, s. 1.  
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BrB 6 kap anges att en gärning ska rubriceras som våldtäkt, respektive våldtäkt mot barn, om 

den har innefattat samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens 

allvar är jämförlig med ett samlag.55  I bestämmelserna som handlar om sexuellt tvång och 

sexuellt övergrepp mot barn anges däremot att det är tillräckligt att handlingen har utgjort en 

sexuell handling.56  

 

Avsikten med de kommande avsnitten är att försöka reda ut dessa olika begrepp och 

undersöka hur de förhåller sig till gärningar som begåtts på nätet. Därefter följer en 

redogörelse för de olika bestämmelser i BrB 6 kap som kan bli aktuella beträffande övergrepp 

via internet. Till att börja med kommer emellertid legalitetsprincipen att förklaras kortfattat. 

Legalitetsprincipen har tagits med i uppsatsen bland annat för att den diskuteras i HD:s dom 

och för att den även kommer att beröras i den avslutande diskussionen nedan.57  

 

4.3	  Legalitetsprincipen	  
För att en handling ska utgöra ett brott och således kunna leda till utdömande av straffrättslig 

påföljd krävs ett stadgande i lag eller i annan författning.58 Legalitetsprincipen utgör en ram 

för hur kriminalisering bör ske i en rättsstat och ges i svensk rätt bland annat uttryck för i 

2:10 1 st. regeringsformen (1974:152)59, i artikel 7 i den Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 60  samt i BrB 1:1 och 

5 § 1 st. lagen (1964:163) om införande av brottsbalken. Legalitetsprincipen kan sägas bestå 

av fyra delar som hänger samman med varandra. Föreskriftskravet innebär att för att ett brott 

ska föreligga och straff ska kunna utdömas måste det finnas en föreskrift som ger stöd för det. 

Retroaktivitetsförbudet går ut på att en föreskrift inte får införas eller tillämpas retroaktivt, om 

det är till nackdel för den tilltalade. De två resterande punkter som legalitetsprincipen kan 

sägas bestå av är analogiförbudet och obestämdhetsförbudet. Dessa två är av störst relevans 

för den här framställningen och kommer därför att beskrivas mer utförligt nedan.61  

 

                                                
55 Se BrB 6:1 och 6:4. 
56 Se BrB 6:2 och 6:6. 
57 Se om HD:s dom nedan i avsnitt 5.4.2.  
58 SOU 1988:7, s. 43. 
59 Senast omtryckt SFS 2014:1385. 
60 Konventionen blev svensk lag genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
61 Angående detta stycke, se Asp m.fl., s. 45 ff. Se även Frände, s. 1 f.  
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Analogiförbudet kan sägas utgöra en ram för hur en tolkning av ett straffstadgande kan göras i 

strävan efter att realisera en lags ändamål. En föreskrift får inte, till nackdel för den tilltalade, 

genom analogisk tillämpning gå utöver vad ordalydelsen tillåter. Inom straffrätten är det 

således viktigt att skilja på tolkning och analogi. Skillnaden kan kort förklaras som att det är 

fråga om en tolkning av ett straffbud om den aktuella gärningen passar in under ett straffbud. 

Om gärningen inte är möjlig att inordna under straffbudet men ändå bedöms som brottslig är 

det fråga om analogi.62 Inom straffrätten har lagtexten högsta rang som rättskälla. Det som 

sägs i exempelvis förarbetena är utan betydelse om det strider mot den specifika 

bestämmelsens ordalydelse. Enligt legalitetsgrundsatsen ska således en person som åtalas för 

en gärning vilken inte ryms under ett straffstadgandes ordalydelse frikännas.63  

 

En person måste kunna förstå lagens innebörd för att kunna förutse vilket ansvar en viss 

handling kan leda till, och därför finns obestämdhetsförbudet. Obestämdhetsförbudet handlar 

om att brottsbeskrivningar inte ska utformas som generalklausuler utan måste vara tydliga, 

begripliga och preciserade.64 Ett stadgande kan anses strida mot obestämdhetsförbudet om det 

innehåller alltför vaga eller otydliga begrepp. Det kan också vara så att ett stadgande inne-

håller otydliga hänvisningar som gör det tekniskt svårt att kunna reda ut vad som faktiskt är 

kriminaliserat. Det här är troligen vanligast när det gäller s.k. blankettstraffbud, om de inne-

håller svårfattliga eller svåröverskådliga hänvisningar. 65  Situationen kring obestämdhets-

förbudet är betydligt mer oklar än för de andra delarna av legalitetsprincipen, om inte annat 

för att användande av språket alltid torde vara förenat med någon grad av obestämdhet.66  

 

4.4	  Samlag	  och	  sexuell	  handling	  jämförlig	  med	  samlag	  
I de bestämmelser i BrB 6 kap där det anges att den brottsliga gärningen ska ha innefattat 

samlag avses enbart vaginala heterosexuella samlag. Det måste emellertid inte innebära ett 

fullbordat samlag såsom det uppfattas i allmänt språkbruk, utan det är tillräckligt att en mans 

och en kvinnas könsdelar har kommit i beröring med varandra. Följaktligen krävs inte att 

penetrering eller sädesutgjutning har skett för att samlag ska ha ägt rum i lagens mening.67  

                                                
62 SOU 1988:7, s. 45 f.  
63 Angående detta stycke, se Leijonhufvud & Wennberg, s. 23. 
64 Ibid., s. 29. 
65 En straffbestämmelse innehåller ett blankettstraffbud om den anger att det som straffbeläggs är en överträdelse 
av en förhållningsregel som ges i en annan bestämmelse/författning, se Asp m.fl., s. 360. 
66 Ibid., s. 47.  
67 Se Berggren m.fl., kommentaren till BrB 6:1. 
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Vad innebär då en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämför-

lig med ett samlag? Den nuvarande lydelsen kränkningens allvar som återfinns i våldtäkts-

bestämmelserna i BrB 6:1 1 st. och 6:4 1 st. ersatte den tidigare formuleringen kränkningens 

art och omständigheterna i övrigt68. Syftet med ändringen var enligt förarbetena att ytterligare 

markera kränkningens betydelse vid avgränsningen av vilka andra sexuella handlingar än 

samlag som bör omfattas av våldtäktsbestämmelsen. Det centrala vid avgränsningen av 

våldtäktsbestämmelsens tillämpningsområde är således den kränkning som den sexuella 

handlingen innebär, inte sexualhandlingens tekniska karaktär. En objektiv bedömning ska 

göras av huruvida handlingen i ett enskilt fall typiskt sett innebär en lika allvarlig kränkning 

som den som kan uppkomma vid ett påtvingat samlag. När graden av en kränkning ska 

bedömas är det inte hela gärningen, inbegripet de medel med vilka gärningsmannen 

genomfört handlingen som ska bedömas, utan enbart omständigheterna kring den sexuella 

handlingen. Omständigheter som kan påverka bedömningen av kränkningen är den sexuella 

handlingens varaktighet, om den varit förenad med smärta, sår, annan kroppsskada eller om 

den i övrigt innefattat förödmjukande eller förnedrande inslag.69 

 

En kränkning anses vara jämförlig med kränkningen vid ett samlag om handlingen är åt-

minstone lika kränkande som när en mans och kvinnas könsdelar berör varandra. Till dessa 

sexuella handlingar hör exempelvis anala och orala samlag, där penetrering av analöppning 

eller mun sker. Även ett införande av tungan i vagina och beröring av anus med penis, anses 

kunna vara jämförligt med samlag. Samma sak gäller införande av en knytnäve, fingrar eller 

föremål i vagina eller anus.70 Sådana sexuella handlingar som innebär att gärningsmannen 

onanerar på offret eller förmår offret att onanera åt gärningsmannen torde i de flesta fall inte 

utgöra ett sådant övergrepp som innefattar en kränkning jämförlig med den som uppstår vid 

ett påtvingat samlag, men den kan emellertid bedömas vara en sexuell handling.71 En bedöm-

ning av relevanta omständigheter måste dock alltid göras för att i varje enskilt fall bedöma 

graden av kränkning.72  

 

                                                
68 Ändrades genom SFS 2013:365.  
69 Angående detta stycke, se Prop. 2012/13:111, s. 111 f.  
70 Jareborg m.fl., s. 122. Se även NJA 2013 s. 548 om den s.k. otrohetskontrollen. 
71 Prop. 2004/05:45, s. 59 och 41. Se även NJA 2008 s. 482.  
72 Prop. 2012/13:111, s. 112.  
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4.5	  Sexuell	  handling	  
Frågan om vad som utgör en sexuell handling torde vara än mer komplex och saknar ett 

enkelt svar. Utgångspunkten kan sägas vara att en varaktig beröring antingen av den andres 

könsorgan eller av den andres kropp med det egna könsorganet utgör en sexuell handling.73 

I propositionen som föregick införandet av begreppet uttalades att även handlingar som inte 

innefattar en sådan varaktig fysisk beröring skulle kunna omfattas av uttrycket. Avgörande för 

bedömningen av om en sådan handling är att räkna som en sexuell handling bör vara att hand-

lingen har haft en påtaglig sexuell prägel samt att den varit ägnad att tydligt kränka offrets 

sexuella integritet. För att en handling ska anses ha haft en påtaglig sexuell prägel räcker det 

att den till sin karaktär typiskt sett syftar till att väcka gärningsmannens egen eller offrets 

sexuella drift.74 Gällande sådana handlingar ställs således inte något krav på att gärnings-

mannen i det enskilda fallet har haft ett sexuellt syfte.75 Angående sexuella handlingar som 

inte inneburit en varaktig fysisk beröring anges i förarbetena som exempel att en gärningsman 

berör en annan person sexuellt samtidigt som han onanerar, eller att gärningsmannen förmår 

offret att själv onanera.76 I dessa fall torde beröringen mellan gärningsman och offer vara 

mycket flyktig eller inte innefatta någon beröring överhuvudtaget. Mer om detta följer i av-

snittet nedan.   

 

4.6	  Sexuell	  handling	  –	  när	  beröring	  inte	  förekommit	  
Utgångspunkten för att en handling ska bedömas som en sexuell handling i lagens mening är 

således att det har skett en någorlunda varaktig fysisk beröring av antingen den andres köns-

organ eller den andres kropp med det egna könsorganet. Avsikten med 2005 års reform var 

emellertid som nämnts att utvidga det straffbara området genom att även vissa handlingar 

med påtaglig sexuell prägel, där någon fysisk beröring mellan gärningsman och offer inte har 

skett eller skett endast i begränsad utsträckning, skulle kunna omfattas av begreppet sexuell 

handling. Vad som kan sägas karakterisera dessa handlingar är att gärningsmannen på ett eller 

annat sätt använder eller utnyttjar offrets kropp som ett hjälpmedel för att bereda sig själv 

sexuell tillfredsställelse.77  

 

                                                
73 Se Berggren m.fl., kommentaren till BrB 6:1.  
74 Prop. 2004/05:45, s. 33. 
75 Se NJA 2013 s. 548. 
76 Prop. 2004/05:45, s. 34 och 140.  
77 SOU 2010:71, s. 183.  
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I SOU 2010:71, som bland annat syftade till att utvärdera tillämpningen av 2005 års sexual-

brottsreform, undersöktes närmare betydelsen av att fysisk beröring inte förekommit. Man 

uppmärksammade också övergrepp som sker via internet och frågan hur dessa torde böra 

bedömas straffrättsligt. Där uttalades följande: 
 

”När det gäller ställningstagandet till huruvida en gärning som inte innefattar en fysisk 

beröring, eller endast en begränsad sådan, är att bedöma som en sexuell handling torde 

gränsdragningsfrågorna främst ställas på sin spets vid bedömningen av det ’nedre skiktet’ 

av sexuell handling, det vill säga i gränsdragningen mellan sexuellt tvång och sexuellt 

ofredande eller sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande. Detta eftersom samlag 

är jämförelsenormen för våldtäkt i dagens lagstiftning. Har det inte förekommit en 

någorlunda varaktig beröring torde handlingen normalt vara alltför olik en handling som 

med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag. 

Dock går det att tänka sig situationer där en gärning där någon varaktig fysisk beröring inte 

har förekommit ändå skulle kunna vara att bedöma som våldtäkt. Att under grova hot 

tvinga två personer till samlag är således ett exempel på en gärning som skulle kunna vara 

att klassificera som en sexuell handling och då också som våldtäkt. Ett annat exempel är att 

en person via en s.k. webbkamera förmår en annan person under tvång att utföra en sexuell 

handling på sig själv.”78  

 

I utredningens betänkande uttalades att det som ska vara avgörande för hur bedömningen av 

situationer som innefattar tvång eller utnyttjande i samband med att personer har sex inför en 

webbkamera eller andra nätburna tekniker, är vilka principiella straffrättsliga krav som ska 

ställas på gärningsmannens agerande i förhållande till själva sexualhandlingen. Kring detta 

resonerade man: 
 

”Av tradition har rättstillämpningen hanterat sexualbrotten som egenhändiga brott. För att 

någon ska kunna dömas som gärningsman har då krävts att personen själv har utfört den 

straffbara gärningen, i detta fall den sexuella handlingen. Ett exempel från praxis under 

senare år där saken emellertid har behandlats annorlunda är RH 2004:48. I det rättsfallet 

bedömdes våldtäkt genom tvång vara ett brott som inte var egenhändigt utan 

medgärningsmannaskap ansågs föreligga. Det gällde en person som genom att utöva tvång 

mot offret främjade att en annan gärningsman utförde själva sexualhandlingen. Vi anser att 

det finns goda skäl att, i likhet med vad domstolen gjorde i rättsfallet, lämna det synsätt där 

                                                
78 Kränkningens art och omständigheterna i övrigt byttes ut till kränkningens allvar genom SFS 2013:365.      
Angående detta stycke, se SOU 2010:71, s. 182 f.  
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det krävs att någon personligen ska ha utfört sexualhandlingen för att kunna dömas som 

gärningsman när grunden är tvång.”79 

 

Gällande brotten i BrB 6:1 2 st., 6:2 2 st. samt BrB 6:4-6, vilka kommer att redogöras för 

senare i framställningen, konstaterades emellertid i utredningen att rekvisitet som innebär att 

gärningsmannen ska ha genomfört den sexuella handlingen med offret utgör ett hinder mot en 

sådan tillämpning. För dessa gärningstyper blir då annan medverkande än den som utfört 

själva sexualhandlingen att bedöma enligt reglerna om medhjälp. Med anledning av detta an-

sågs det i utredningen att gärningar av dessa slag även framöver skulle hanteras som egenhän-

diga brott, men att det ytterst fick anses vara en fråga för domstolarna att avgöra rubricerings-

frågan utifrån straffbudens utformning.80   
 

I utredningen konstaterades till sist att det inte fanns refererad praxis på området, och att det 

bland orefererad praxis endast fanns få exempel på fall där man bedömt handlingar som inte 

innefattat någon kroppslig beröring mellan offer och gärningsman. Utredningen samman-

fattade gällande den här typen av handlingar att: 

 
”Vi ser alltså inga principiella straffrättsliga hinder mot en rättstillämpning som innebär att 

begreppet sexuell handling tillämpas på situationer där en person tvingar en annan, eller 

flera andra, till sex även om personerna inte träffas personligen. Exempelvis kan det gälla 

situationer så som den från praxis nyss beskrivna där offret tvingas att onanera på sig själv 

inför en webbkamera eller mobiltelefonkamera. Ett annat exempel är att gärningsmannen 

via någon sådan kamera genom tvång förmår två personer att genomföra ett samlag eller 

annan sexuell handling.”81 

 

4.7	  Aktuella	  paragrafer	  i	  6	  kap	  BrB	  

4.7.1	  Våldtäkt	  mot	  barn,	  BrB	  6:4	  	  

BrB 6:4 är den bestämmelse som enligt lagstiftaren ska vara reserverad för de mest allvarliga 

sexuella kränkningarna.82 I min framställning kommer endast att behandlas BrB 6:4 1 och 3 

st., som rör våldtäkt mot barn respektive grov våldtäkt mot barn under 15 år.83 Ansvar för 

                                                
79 SOU 2010:71, s. 195.  
80 Angående hela stycket, se SOU 2010:71, s. 195. 
81 Angående detta stycke, ibid., s. 195. 
82 Prop. 2012/13:111, s. 111. 
83 BrB 6:4 st. 2 torde ytterst sällan aktualiseras när det gäller sexualbrott via internet. Stycket tar sikte på fall där 
handlingen begåtts mot ett barn som fyllt 15 men inte 18 år, om barnet är avkomling till gärningsmannen eller 
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våldtäkt mot barn enligt 1 st. förutsätter att gärningsmannen har genomfört samlag med ett 

barn under 15 år eller med ett sådant barn har genomfört en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Påföljden för brottet är fängelse i 

lägst två och högst sex år. I BrB 6:4 krävs inte, till skillnad från i våldtäktsparagrafen, BrB 

6:1, att gärningsmannen har använt hot eller våld, eller på något annat sätt tvingat barnet. 

Lagstiftningens utgångspunkt är att personer under 15 år saknar förmåga att samtycka till 

sexuella handlingar.84 

 

Avgränsningen av de sexuella handlingar som ska omfattas av BrB 6:4 är tänkt att 

sammanfalla med den i BrB 6:1. I bedömningen av vilka handlingar som faller in under 

våldtäkt mot barn måste dock tas med i beräkningen att barn generellt sett kan anses vara mer 

utsatta än vuxna. Den kränkning, som ett sexuellt övergrepp medför, kan därför betraktas som 

mer eller mindre allvarlig beroende på om offret är en vuxen eller ett barn varför en 

bedömning av kränkningen måste göras i varje enskilt fall.85 Rekvisitet som innebär att 

gärningsmannen ska ha genomfört den sexuella handlingen med barnet avser att förtydliga att 

både sådana fall där gärningsmannen har initierat den sexuella handlingen och sådana fall där 

barnet har tagit initiativ till handlingen omfattas.86 

 

Om brottet är att anse som grovt döms gärningsmannen för grov våldtäkt mot barn enligt 

paragrafens tredje stycke. Påföljden för grov våldtäkt mot barn är fängelse i lägst fyra och 

högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningsmannen 

har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en person förgripit sig på barnet 

eller på annat sätt deltagit i övergreppet. I bedömningen beaktas även om gärningsmannen 

med hänsyn till tillvägagångssättet, barnets låga ålder eller på annat sätt visat särskild 

hänsynslöshet eller råhet. Våld eller hot om brottslig gärning är som nämndes ovan inte 

brottsrekvisit i paragrafen om våldtäkt mot barn, men kan således få betydelse vid bedöm-

ningen av om gärningen är att anse som grov. Vid bedömningen av huruvida brottet är grovt 

ska som nämnts barnets ålder beaktas. Brottet anses vara mer förkastligt ju yngre barnet är, 

och en åldersskillnad på fem år mellan offer och gärningsman lär utgöra en stor riskfaktor för 

                                                                                                                                                   
står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn 
gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut. 
84 Asp (2010), s. 66.  
85 Prop. 2012/13:111, s. 113 f. Det anges inte direkt i propositionen men torde gälla också vid tillämpning av 
BrB 6:6.  
86 Prop. 2004/05:45, s. 143.  
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framtida trauma och därmed mer klandervärt. Om barnet har utnyttjats vid upprepade till-

fällen kan detta innebära att brottet ska bedömas som grovt. Detta gäller särskilt vid upp-

repade övergrepp av en vuxen i en familjerelation. Hänsyn ska också tas till om barnet har 

tillfogats psykisk eller fysisk skada genom gärningen.87   

 

4.7.2	  Sexuellt	  tvång,	  BrB	  6:2	  

Bestämmelsen om sexuellt tvång återfinns i BrB 6:2 och kan tillämpas på brott som begås 

mot både vuxna och mot barn. Bestämmelsen har aktualiserats i flera rättsfall som handlar om 

sexualbrott via internet och är därför av intresse för framställningen.88  

 

För sexuellt tvång döms den som, i annat fall än som avses i BrB 6:1, genom olaga tvång 

förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling, till fängelse i högst två år. Det-

samma gäller den som genomför en annan sexuell handling än som avses i BrB 6:1 2 st. med 

en person under de förutsättningar i övrigt som anges där. Vid bedömande om brottet är att 

anse som grovt ska särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt del-

tagit i övergreppet eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. 

 

Bestämmelsen är ett sekundärbrott till våldtäktsbestämmelsen i BrB 6:1 och kan sägas skilja 

sig från BrB 6:1 på två sätt. Sexuellt tvång kan till skillnad från våldtäkt enligt BrB 6:1 

förövas med alla former av olaga tvång.89 Detta innefattar också det som brukar kallas 

utpressningstvång, och åsyftar hot om att ange eller åtala annan för brott eller om annan 

lämna menligt meddelande. Hotelser av olika slag anses alltid utgöra otillbörliga medel för att 

förmå någon att delta i en sexuell handling. Den sexuella handlingen behöver inte bestå i sam-

lag eller något jämförligt, det räcker med att handlingen bedöms vara en sexuell handling.  

 

Angående BrB 6:2 2 st. kan kortfattat sägas att stycket tar fasta på situationer där en gärnings-

man genomför en annan sexuell handling än som avses i BrB 6:1 2 st. med en person genom 

att otillbörligt utnyttja att denne på grund av vissa omständigheter inte är i stånd att skydda 

sig.90 I BrB 6:2 3 st. straffbeläggs grovt sexuellt tvång, för vilket straffskalan är fängelse i 

                                                
87 Jareborg m.fl., s. 133.  
88 Se exempel på rättsfall där BrB 6:2 aktualiserats i kap 5.  
89 Se BrB 4:4.  
90 Se BrB 6:1 st. 2. Omständigheterna som anges där är att offret ”på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig 
rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, eller psykisk störning eller annars med 
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lägst sex månader och högst sex år. Här skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på 

offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen annars visat särskild 

hänsynslöshet eller råhet. Enligt Jareborg är ytterligare en omständighet som kan göra att 

brottet är att betrakta som grovt är att det riktar sig mot ett barn, i fall där tillämpning av BrB 

6:4-6, av någon anledning är utesluten.91  

 

4.7.3	  Sexuellt	  övergrepp	  mot	  barn,	  BrB	  6:6	  

Bestämmelsen om sexuellt övergrepp mot barn (BrB 6:6) aktualiseras i flera av de domar som 

redogörs för i kap 5 nedan. Inte minst är bestämmelsen av intresse eftersom det var frågan om 

dess tillämpning avseende sexualbrott via internet som HD prövade i dom den 12 juni 2015 i 

mål nr B 5680–14.92  

 

BrB 6:6 infördes år 2005 och är subsidiär till BrB 6:4 och 6:5. Den är således tillämplig på 

gärningar som generellt anses vara mindre straffvärda än våldtäkt mot barn och sexuellt 

utnyttjande av barn (BrB 6:4 och 6:5). För sexuellt övergrepp mot barn döms den, som 

genomför en annan sexuell handling än som avses i BrB 6:4 och 6:5 med ett barn under 15 år, 

till fängelse i högst två år.93  Det som särskiljer bestämmelsen om sexuellt övergrepp mot barn 

i BrB 6:6 är således att den sexuella handlingen inte behöver vara kvalificerad. Som exempel 

på situationer där BrB 6:6 ska bli tillämplig angavs i förarbetena att en man förmår ett barn 

under 15 år att onanera åt honom, eller en person som mer än flyktigt berör ett barns 

könsorgan. Ett annat exempel som nämns är en person som förmår offret att onanera på sig 

själv.94 I övrigt krävs inte heller enligt denna paragraf att något våld, tvång eller otillbörlig 

påverkan använts mot barnet.95   

 

                                                                                                                                                   
hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation”. Angående hela stycket, se Berggren m.fl., 
kommentaren till BrB 6:2. 
91 Jareborg m.fl., s. 127.  
92 Se avsnitt 5.4.2 nedan. 
93 Paragrafen hänvisar till BrB 6:4 st. 2 och omfattar även fall där handlingen begåtts mot ett barn som fyllt 15 
men inte 18 år om barnet är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande 
förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen skall svara på grund av en 
myndighets beslut. BrB 6:5 om sexuellt utnyttjande av barn har inte behandlats i framställningen. Vad rekvisitet 
genomför innebär har beskrivits i avsnitt 4.7.1.  
94 Prop. 2004/05:45, s. 80. 
95 Jareborg m.fl., s. 135. 
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Straffskalan för grovt sexuellt övergrepp ändrades år 2013 och är idag lägst ett och högst sex 

års fängelse.96 Straffminimum höjdes i syfte att höja straffnivån för brottet. Utöver detta 

ändrades uppräkningen av omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömande av om ett 

brott är att anse som grovt. Dessa ändringar syftade till att utvidga tillämpningsområdet för 

grovt sexuellt övergrepp mot barn.97 Vid en bedömning av om brottet är grovt ska det särskilt 

beaktas om gärningsmannen är närstående till barnet, i övrigt utnyttjat sin ställning eller miss-

brukat ett särskilt förtroende, om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i 

övergreppet och om brottet med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller 

annars inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. De omständigheter som anges i be-

stämmelsen utgör exempel på vad som bör ingå i en helhetsbedömning.98  

 

Med att fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet avses både 

de fall när ett barn sammantaget utsatts för flera övergrepp som har utförts av olika personer 

var för sig och i en följd, men också när fler än en person samtidigt har deltagit i övergreppet. 

Bedömningen ska också påverkas av huruvida gärningen med beaktande av tillvägagångs-

sättet eller barnets låga ålder har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet vilket ersatte 

den tidigare formuleringen särskild hänsynslöshet och råhet. Syftet med ändringen var att 

vidga tillämpningsområdet för det grova brottet inte bara i förhållande till de angivna 

omständigheterna i paragrafen utan också i förhållande till andra omständigheter av kvalifice-

rat slag som kan föreligga kring brottet. Ändringen av ordalydelsen syftade också till att 

tydliggöra att fokus ska ligga på det hänsynslösa utnyttjandet av barnet vid bedömningen av 

om brottet är grovt.99 Andra faktorer som påverkar huruvida brottet är att anse som grovt och 

inneburit ett sådant hänsynslöst utnyttjande av barnet är att barnet har utsatts för övergrepp 

vid upprepade tillfällen eller att våld eller hot om brottslig gärning har förekommit.100      

 

4.7.4	  Utnyttjande	  av	  barn	  för	  sexuell	  posering,	  BrB	  6:8	  

Som en del i att uppfylla minimikraven i rådets rambeslut 2004/68/RIF av den 22 december 

2003 om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi, infördes 

                                                
96 SFS 2013:365.  
97 Prop. 2012/13:111, s. 114. 
98 Se Berggren m.fl., kommentaren till BrB 6:6. 
99 Prop. 2012/13:111, s. 114 f. 
100 Se Berggren m.fl., kommentaren till BrB 6:6. 
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bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av barn för sexuell posering i BrB 6:8.101 I förarbetena 

uttalades att det för att åstadkomma en så heltäckande kriminalisering som möjligt när det 

gäller skyddet för barn mot att utnyttjas i pornografiska framställningar och vid sexuell pose-

ring bör barn och ungdomar ges ett ökat skydd för att förhindra utnyttjande för sådana ända-

mål och de skador som kan bli en följd därav. Den utvidgade kriminaliseringen syftade till att 

omfatta även sexuell posering som sker i andra sammanhang än på exempelvis sexklubbar.  

Även posering som sker i en privat krets eller för framställning av pornografiska bilder 

kriminaliseras genom bestämmelsen.102 Ett typfall där bestämmelsen om utnyttjande av barn 

för sexuell posering (BrB 6:8) blir tillämplig är således när posering sker för framställning av 

pornografiska bilder. Som kommer att framgå av rättsfallsgenomgången i kap 5 har den 

emellertid i stor utsträckning även tillämpats avseende sexuella övergrepp via internet. 

 

I bestämmelsen stadgas att den som främjar eller utnyttjar att ett barn under 15 år utför eller 

medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller 

fängelse i högst två år enligt BrB 6:8.103 Med begreppet sexuell posering avses medverkande 

eller utförande av sexuella handlingar eller en ohöljd exponering av nakenhet med en tydlig 

sexuell innebörd. Ett samtycke från barnets sida har ingen betydelse för frågan huruvida brott 

föreligger. Vidare ska handlingen ha utförts inför minst en annan person eller en kamera.104  

 

Med att gärningsmannen främjar sexuell posering avses exempelvis att personen ställer en 

lokal till förfogande för att den sexuella poseringen ska kunna ske. Främjandet kan också 

bestå i att psykiskt påverka ett barn och exempelvis tvinga, förmå eller förleda barnet att 

utföra eller medverka i sexuell posering. Ett utnyttjande kan innebära att gärningsmannen 

begår gärningen för att få ekonomiska eller andra fördelar. Det måste således inte röra sig om 

en ekonomisk vinning, enbart att låta ett barn sexuellt posera inför sig anses vara ett utnyttja-

nde.105  

 

                                                
101 I avsnitt 2.3 ovan förklaras att nämnda rambeslut ersatts av Europaparlamentet och rådets direktiv 
2011/93/EU av den 13 december 2011.  
102 Prop. 2004/05:45, s. 98.  
103 Enligt BrB 6:8 st. 2 omfattas även barn som fyllt 15 men inte 18 år om poseringen är ägnad att skada barnets 
hälsa eller utveckling. Detta ska enligt prop. 2004/05:45 s. 146 förstås så att ”det är tillräckligt för straffansvar 
att poseringen typiskt sett är sådan att barnets hälsa eller utveckling kan skadas”. 
104 Jareborg m.fl., s. 135. 
105 Se Berggren m.fl., kommentaren till BrB 6:8. 
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I 3 st. stadgas att för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering är straffskalan fängelse i 

lägst sex månader och högst sex år. Här ska särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet 

som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst 

utnyttjande av barnet.106 Dessa rekvisit sammanfaller med de som nämns i bestämmelsen om 

grovt koppleri i BrB 6:12. Om det varit fråga om ett systematiskt utnyttjande av underåriga, 

liksom om det funnits inslag av tvång, talar detta för att brottet är att betrakta som grovt. De 

omständigheter som anges i lagrummet utgör dock endast exempel på vad som särskilt bör 

beaktas vid en samlad bedömning.107  

 

Förutsatt att rekvisiten i BrB 6:8 är uppfyllda och brottet dessutom har innefattat att gärnings-

mannen skildrat ett barn i pornografisk bild, blir även BrB 16:10 a om barnpornografibrott 

tillämplig. Gärningsmannen ska då dömas både för brott mot BrB 6:8 och BrB 16:10 a, efter-

som det är fråga om konkurrens mellan olika skyddsintressen.108  

 

4.7.5	  Sexuellt	  ofredande,	  BrB	  6:10	  

Bestämmelsen om sexuellt ofredande förekommer i många fall som innefattar sexuella över-

grepp via internet. Ibland i den mening att gärningsmannen har lett in samtalet till att handla 

om sex, och i vissa fall har bestämmelsen tillämpats där ett offer förmåtts att företa eller med-

verka i någon handling med sexuell innebörd.  

 

För sexuellt ofredande mot barn enligt BrB 6:10 1 st. döms den som, i annat fall än som avses 

förut i BrB 6 kap, sexuellt berör ett barn under 15 år eller förmår barnet att företa eller med-

verka i någon handling med sexuell innebörd. Straffskalan är böter eller fängelse i högst två år 

och bestämmelsen är som följer av ordalydelsen subsidiär till straffbestämmelserna i de tidi-

gare paragraferna i kapitlet. Paragrafens första stycke tar sikte på handlingar med sexuell 

innebörd som inte är att anse som sexuella handlingar och inte heller utgör sexuell posering.109 

Med sexuell beröring avses gärningar som består i att sexuellt beröra ett barn på ett mindre 

varaktigt eller närgånget sätt än vad som krävs för att det ska kunna utgöra en sexuell hand-

ling.110 Vidare uttalas i förarbetena att handlingen för en vuxen ska ha en klar och otvetydig 

                                                
106 Ibid., kommentaren till BrB 6:8. 
107 Prop. 2004/05:45, s. 147. 
108 Ibid., s. 147. 
109 Nilsson, kommentaren till BrB 6:10. 
110 Jareborg m.fl., s. 137. 
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sexuell prägel.111 Detta torde gälla i de fall som innefattar beröring såväl som i de fall där 

gärningsmannen förmått barnet att företa eller medverka i en handling med sexuell inne-

börd.112 Angående att gärningen kan bestå i att förmå ett barn att företa eller medverka i en 

handling med sexuell innebörd kan sägas att gärningsmannens handlande måste vara orsak till 

vad barnet gör. Detta behöver dock inte bestå i att gärningsmannen utövat tvång eller annan 

otillbörlig påverkan.113  

 

Bestämmelsens andra stycke avser handlingar som riktar sig mot både vuxna och barn. 

Sexuellt ofredande enligt BrB 6:10 2 st. innefattar till exempel situationer där en person 

blottar sig för en annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag. Brottet förövas även av den 

som genom ord eller på annat sätt ofredar en annan person på ett sätt som är ägnat att kränka 

den andres sexuella integritet.114  

 

4.7.6	  Kontakt	  med	  barn	  i	  sexuellt	  syfte,	  BrB	  6:10	  a	  

Bestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte (BrB 6:10 a) infördes år 2009 och 

kriminaliserar det som brukar kallas grooming.115 Här åsyftas kontakter med barn som sker 

genom exempelvis internet i syfte att möjliggöra sexuella övergrepp vid ett fysiskt samman-

träffande med barnet.116 Detta skiljer sig således från den problematik som är föremål för 

uppsatsen där målet för förövarens kontakt med offret vanligtvis inte är att få till stånd ett 

möte utanför internet. Det torde ändå vara av vikt att få en bild av vilka handlingar som 

kriminaliseras i BrB 6:10 a för att förstå hur dessa förhåller sig till den typ av övergrepp som 

uppsatsens frågeställningar avser.117 

 

I BrB 6:10 a stadgas att den som, i syfte att mot ett barn under 15 år begå en gärning för 

vilken straff föreskrivs i BrB 6:4-6, 6:8 eller 6:10, träffar en överenskommelse med ett barn 

om att sammanträffas samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant 

sammanträffande kommer till stånd, döms för kontakt med barn i sexuellt syfte till böter eller 

fängelse i högst ett år.  

                                                
111 Prop. 2004/05:45, s. 149. 
112 Nilsson, kommentaren till BrB 6:10. 
113 Jareborg m.fl., s. 137. 
114 Prop. 2004/05:45, s. 84. 
115 På svenska ofta benämnt som gromning. 
116 Prop. 2008/09:149, s. 1 f.  
117 Bestämmelsen har nyligen setts över i Ds 2015:49 där vissa förändringar av bestämmelsen föreslås, dessa 
kommer emellertid inte att beröras i framställningen.  
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Det kan uttryckas som att brottet förutsätter att tre moment har förelegat. För det första ska 

gärningsmannen ha kommit överens om att träffas med ett barn under 15 år. På vilket sätt som 

överenskommelsen har kommit till stånd är utan relevans. Bestämmelsen är teknikneutral och 

innefattar kontakter som har skett på exempelvis internet, via telefon eller genom fritids-

aktiviteter och familjeumgänge. Kravet på en överenskommelse är uppfyllt om det finns en 

gemensam viljeinriktning om att mötas viss tid och på viss plats. För det andra ska överens-

kommelsen för att uppfylla rekvisiten i paragrafen ha skett i syfte att begå något av de brott 

som paragrafen hänvisar till.118  

 

Det tredje momentet går ut på att ytterligare en åtgärd ska ha vidtagits, som är ägnad att 

främja att ett sådant möte med barnet kommer till stånd. Angående detta avses konkreta 

handlingar som bekräftar att gärningsmannen ämnar fullfölja den process som syftar till att 

träffa barnet och i och med det möjliggöra ett sexuellt övergrepp. 119  Vad som enligt 

förarbetena krävs är att den ytterligare åtgärden ”typiskt sett är av sådant slag att den får anses 

främja att ett sådant sammanträffande kommer till stånd”. Vilka åtgärder som uppfyller detta 

krav ska bedömas utifrån samtliga omständigheter. I propositionen anges som exempel på 

åtgärder som omfattas av uttrycket att gärningsmannen har påbörjat sin resa till den avtalade 

mötesplatsen, ordnar med barnets resa till mötesplatsen genom att köpa en biljett eller 

liknande, eller exempelvis bokar ett hotellrum i anslutning till mötesplatsen.120 

 

4.8	  Sammanfattning	  
Förutsättningen för tillämpning av bestämmelserna i BrB 6 kap är som framgått att en hand-

ling utgör samlag, en sexuell handling som är jämförlig med samlag eller en annan sexuell 

handling. Det kan konstateras att lagstiftaren avsett att situationer där det inte förekommit 

någon fysisk beröring mellan gärningsman och offer ska kunna omfattas av begreppet sexuell 

handling, om gärningsmannen på ett eller annat sätt använder eller utnyttjar offrets kropp som 

ett hjälpmedel för att bereda sig själv sexuell tillfredsställelse.121 Det står således klart att de 

sexuella övergrepp via internet som berörs i uppsatsen, är att bedöma som sexuella 

handlingar.   

                                                
118 Prop. 2008/09:149, s. 46. 
119 Nilsson, kommentaren till BrB 6:10 a. 
120 Prop. 2008/09:149, s. 47. 
121 Prop. 2004/05:45, s. 34.  



 

 

33 

 

Frågan är emellertid vilken eller vilka bestämmelsers rekvisit dessa gärningar kan anses upp-

fylla och därmed vara brottsbeskrivningsenliga. Efter en genomgång av förarbeten och de 

bestämmelser i BrB 6 kap gällande sexualbrott mot barn som är av relevans för framställ-

ningen, kan det konstateras att det inte finns något givet svar på vilken eller vilka 

bestämmelser som bör tillämpas när det handlar om brott som förövats via internet. 

Åtminstone är det uppenbart att det inte finns någon bestämmelse genom vilken lagstiftaren 

har avsett att specifikt kriminalisera dessa gärningar. Som tydligt kommer att framgå av 

rättsfallsgenomgången i kap 5 nedan har underrätterna, fram till HD:s avgörande, resonerat 

olika kring hur dessa gärningar ska rubriceras.    
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5	  Praxis	  

5.1	  Valet	  av	  domar	  och	  fokus	  för	  rättsfallsgenomgången	  
För att ge en bild av hur pass olika den här typen av gärningar hittills har bedömts i rätts-

tillämpningen följer nedan en genomgång av rättsfall där sexuella övergrepp via internet har 

prövats. De domar som berörs i de följande avsnitten har valts ut i syfte att illustrera flera 

olika aspekter av de svårigheter som har funnits i den rättsliga hanteringen. För att söka efter 

rättsfall som rör denna problematik har juridiska databaser och sökmotorer såsom Infotorg 

Juridik, Karnov och Zeteo använts. Den här typen av mål innehåller i regel en mängd olika 

brottsrubriceringar, vilket har inneburit att det inte varit givande att söka efter rättsfall med 

angivande av en viss paragraf. Till större del har därför sökord som exempelvis 

”webbkamera” och ”internet” i kombination med ”utnyttjande av barn för sexuell posering” 

använts för att hitta domar.  

 

Rättsfallsgenomgången består av ett tingsrättsavgörande, sex orefererade hovrättsavgöranden 

och ett avgörande från HD. Genomgången innefattar domar som avgjorts både före och efter 

HD:s dom från den 12 juni 2015. Underrättsdomarna från tiden före HD:s dom har tagits med 

i syfte att skapa en bild av den problematik som uppsatsens frågeställningar tar sikte på samt 

belysa de resonemang som har förts gällande bedömningen av den här typen av gärningar. 

I HD:s avgörande, som är det enda som finns från högre instans, prövades frågan om sexuellt 

övergrepp mot barn (BrB 6:6) kan tillämpas på övergrepp som sker via internet. De 

efterföljande domarna från hovrätt och tingsrätt har tagits med för att få någon uppfattning om 

hur HD:s dom har tagits emot i underrätt.  

 

De rättsfall som redogörs för i det följande har många likheter. Samtliga mål innefattar en stor 

mängd åtalspunkter och ett stort antal målsäganden. För att få en struktur i genomgången har 

de utvalda rättsfallen delats upp efter det/de brott åklagaren i sin gärningsbeskrivning har 

påstått att den tilltalade gjort sig skyldig till. Fokus ligger endast på de gärningar och 

åtalspunkter som inbegripit att målsäganden inför en webbkamera har företagit sexuella 

handlingar mot sig själv såsom att onanera. Syftet har varit att enbart redogöra för de delar av 

domarna som är väsentliga och därmed bortse från de delar som inte direkt berör uppsatsens 

frågeställningar. Detta utesluter exempelvis gärningar vilka begåtts utanför internet.  

 



 

 

35 

I kap 4 ovan har jag valt att redogöra för brotten i BrB 6 kap främst i den del de riktar sig mot 

barn under 15 år. Jag gör på samma sätt i rättsfallsgenomgången. I enstaka fall har jag valt att 

kommentera brott via internet som riktar sig mot barn över 15 år, för att domstolen har fört ett 

intressant resonemang om en sådan åtalspunkt. 

 

5.2	  Rättsfall	  där	  ansvar	  enligt	  BrB	  6:6	  inte	  yrkats	  

5.2.1	  Inledning	  

De tre rättsfall som följer nedan har valts ut för att illustrera att det gällande den här typen av 

gärningar, åtminstone före HD:s avgörande, ofta har åtalats endast för utnyttjande av barn för 

sexuell posering enligt BrB 6:8. Domstolarna har således inte tagit ställning till huruvida 

gärningarna skulle kunna anses utgöra sexuellt övergrepp mot barn i enlighet med BrB 6:6.  

 

5.2.2	  Svea	  hovrätts	  dom	  den	  22	  december	  2009	  i	  mål	  nr	  B	  7212-‐09	  

Bakgrund 
En 16-årig flicka (målsägande A) fick kontakt med den sedermera tilltalade M.B. via 

Internetsidan Snuttis. Kontakten förflyttades därefter till MSN. Under chatten med M.B. blev 

flickan under hot tvingad att klä av sig och utföra sexuella handlingar på sig själv inför webb-

kameran. Hotet bestod i att hennes mamma skulle bli dödad om hon inte lydde. Utöver att A 

tvingades att onanera på sig själv försökte gärningsmannen även förmå henne att ha sex med 

en annan person inför webbkameran. Av rädsla för hotet mot A:s mamma försökte måls-

ägande A i desperation att knacka på dörrar i sitt trapphus för att hitta en manlig granne som 

ville gå med på att ha sex med henne. Detta försök lyckades dock inte. 

 

Händelsen polisanmäldes och förundersökningen ledde till att M.B. kunde identifieras och 

åtalas. I hans dator fann polisen 60 filmfiler varav 38 var möjliga att återskapa. Filerna före-

ställde flickor som gjorde olika saker av sexuell natur, och på vissa av filerna hördes även den 

åtalades röst som instruerade flickan vad hon skulle göra. Förundersökningen var mycket 

omfattande och polisen kunde sammanställa en lista med 100-200 flickor som misstänktes ha 

varit utsatta. Åtalet kom slutligen att omfatta sammanlagt 60 flickor som hade blivit utsatta av 

M.B. via internet.  
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Den händelse som beskrivs ovan och som ledde till en polisanmälan visade sig under för-

undersökningens gång ha varit karakteristisk för det tillvägagångssätt som M.B. använde mot 

majoriteten av målsägandena. M.B. inledde kontakten med många av flickorna på 

internetsidan Snuttis. Målsägandena övertalades därefter att förflytta samtalet till MSN och i 

många fall slå på sin webbkamera. M.B. framställde i samband med detta hot med innebörd 

av att om flickorna inte gjorde som han sa skulle han döda dem, deras familjemedlemmar 

eller andra närstående. Undersökningen av M.B:s datorer visade också att han ägnat sig åt 

olika sökningar på internetsidor som Eniro och Bilddagboken för att få fram uppgifter om 

flickorna som senare kunde användas i utpressningssyfte. 

 

Tingsrätten 

Åklagarens stämningsansökan bestod av 67 åtalspunkter vilka till övervägande del gällde 

sexualbrott som begåtts via internet. M.B. dömdes i tingsrätten för våldtäkt mot barn i två fall, 

grovt sexuellt tvång, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering i fyra fall samt försök där-

till i 41 fall, olaga tvång, olaga hot i tolv fall, sexuellt ofredande i tio fall, samt 

barnpornografibrott.122  Påföljden blev fängelse i åtta år.  

 

Tingsrätten uttalade, angående de gärningar som rubricerades som grova utnyttjanden av barn 

för sexuell posering enligt BrB 6:8 3 st., att målsägandena på olika sätt fått motta dödshot av 

M.B. för att gå med på att klä av sig och/eller onanera framför webbkameran. Detta talade för 

att brotten skulle anses vara grova. Tingsrätten delade åklagarens uppfattning att brotten var 

att anse som grova även på den grunden att de skett i en mycket stor omfattning och inneburit 

ett hänsynslöst utnyttjande av barnen.  

 

Den gärning som rubricerades som grovt sexuellt tvång enligt BrB 6:2 var den händelse som 

utspelade sig med målsägande A som vid tillfället för brottet var 16 år gammal. Det är av 

intresse för uppsatsen att kortfattat redogöra för hur tingsrätten resonerade kring brottet som 

begåtts mot målsägande A eftersom tingsrätten i sina domskäl uttalade att A hade blivit utsatt 

för en ”virtuell våldtäkt”.  

 
                                                
122 Åtalspunkterna för våldtäkt mot barn (BrB 6:4) avsåg brott som skett utanför internet. De gärningar som 
rubricerades som olaga tvång (BrB 4:4) och flertalet av åtalspunkterna gällande sexuellt ofredande var förvisso 
gärningar som hade begåtts via internet, men där var målsäganden över 18 år. I de fall som tingsrätten inte fann 
att försökspunkten för BrB 6:8 var uppnådd, rubricerades gärningen istället i enlighet med åklagarens 
alternativyrkande som olaga hot (BrB 4:5) och sexuellt ofredande (BrB 6:10). 
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Tingsrätten uttalade i domskälen att straffansvar för sexuellt tvång drabbar den som genom 

olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling och att detta bevisligen 

hade skett i det aktuella fallet. Tingsrätten ansåg att det som målsägande A hade förmåtts att 

göra utgjorde sexuella handlingar, och att de instruktioner som M.B. givit henne uppenbarli-

gen hade varit ägnade att kränka hennes sexuella integritet. De hot som målsäganden A mot-

tagit av M.B. hade enligt tingsrätten innefattat ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av 

målsäganden, varför gärningen skulle anses som grov. Tingsrätten delade åklagarens uppfatt-

ning om att gärningen till sin karaktär var att se som en ”digital våldtäkt” och att den även 

torde ha ett straffvärde som överstiger minimistraffet för våldtäkt av normalgraden. 

 

Hovrätten 

Hovrätten ändrade inte tingsrättens dom i några för min uppsats relevanta delar. Rubrice-

ringen av vissa åtalspunkter ändrades, och påföljden för M.B. sänktes i hovrätten till fängelse 

i sex år. Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning av åtalspunkten gällande målsägande A 

såvitt avsåg rubriceringen grovt sexuellt tvång. Däremot ansåg hovrätten att gärningen i 

straffvärdeshänseende inte fullt ut kunde jämställas med en våldtäkt. Hovrätten sänkte också 

målsägande A:s ersättning för kränkning eftersom gärningen inte var att jämställa med 

våldtäkt. Ersättningen för kränkning skulle således inte heller uppgå till det för våldtäkt s.k. 

normalbeloppet.  Något längre resonemang om denna ståndpunkt fördes inte.  

 

Angående de åtalspunkter som gällde grovt utnyttjande av barn för sexuell posering uttalade 

hovrätten att det i det aktuella fallet inte hade varit fråga om upprepade kränkningar mot en 

eller några personer, något som framhålls särskilt från lagstiftarens sida som något som talar 

för att ett brott är anse som grovt. Hovrätten ansåg att det försvårande i förevarande fall 

framförallt var de allvarliga hot som M.B. riktat mot de unga flickorna samt den utstuderade 

brottsplan som legat till grund för brottsligheten.   

 

5.2.3	  Svea	  hovrätts	  dom	  den	  31	  januari	  2013	  i	  mål	  nr	  B	  10301-‐12	  

Bakgrund 
Internetsidan Dayviews, även kallad Bilddagboken, gjorde en polisanmälan om att en 

användare av hemsidan hade kontakt med många unga flickor. Flera flickor som använde 

hemsidan hade känt sig kränkta och gjort anmälningar till Bilddagboken. Efter en lyckad spår-

ning av användarens IP-adress gjorde polisen en husrannsakan i den senare åtalade M.L:s 
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lägenhet. I de datorer och mobiltelefoner som påträffades vid husrannsakan fanns en stor 

mängd kontakter med ett stort antal flickor. Utöver detta påträffades barnpornografiskt 

material samt handskrivna anteckningar som M.L. fört med mailadresser till flickor, i många 

fall med angivande av deras ålder och i vissa fall om de hade någon kompis eller syster i 

samma ålder. Sammanlagt rörde det sig om över 1700 adresser. Av dessa kunde 60 flickor 

identifieras och höras.    

 

Tingsrätten 

Åtalet bestod av 115 åtalspunkter. Avseende de åtalspunkter som rörde utnyttjande av barn 

för sexuell posering gjorde åklagaren gällande att i vart och ett fall, såväl de fullbordade som 

försöksbrotten, skulle rubriceras som grovt brott. Anledningen till detta var enligt åklagaren 

att samtliga brott hade pågått under lång tid och tillsammans utgjort ett led i en brottslighet 

som utövats systematiskt mot ett mycket stort antal flickor och som inneburit ett hänsynslöst 

utnyttjande av målsägandena.  

 

Tingsrätten dömde sedermera M.L. för ett fall av sexuellt övergrepp mot barn, fyra fall av 

grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, tolv fall av normalgraden av samma brott samt 

18 försök därtill. Utöver detta dömdes M.L. för fem fall av grovt barnpornografibrott, sex fall 

av barnpornografi av normalgraden och ett försök därtill samt för 49 fall av sexuellt 

ofredande. M.L. dömdes till tre års fängelse.123  

 

Tingsrätten konstaterade att M.L:s agerande när han förmådde eller försökte förmå målsägan-

dena att delta i sexuella poseringar hade följt ett visst mönster. M.L. använde sig av flera olika 

användarnamn och fick kontakt med målsägandena på internetsidor genom att skriva 

komplimanger och sedan be om att få deras MSN-adresser eller mobilnummer för att kunna 

kommunicera mer privat. Han byggde upp ett förtroende gentemot flickorna genom att vara 

snäll, lyhörd och intressera sig för deras skolgång, hälsa och intressen. Många av målsägan-

dena var ovetande om M.L:s riktiga identitet, och hade till en början mått bra av den 

bekräftelse som de fick av M.L. I något fall framkom det att M.L. använt sig av hot för att få 

bilder skickade till sig eller för att få målsägande att agera inför webbkameran.  

                                                
123 Åtalet gällande sexuellt övergrepp mot barn (BrB 6:6) var brott som skett utanför internet. Åtalen rörande 
barnpornografibrott (BrB 16:10 a) är inte av relevans för den här framställningen. Åtalspunkterna gällande 
sexuellt ofredande (BrB 6:10) är brott som har skett via internet men som inte inneburit någon bildöverföring 
eller att målsägandena förmåtts till sexuella handlingar. Dessa kommer därför inte att kommenteras.  
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Gällande de poseringsbrott som M.L. stod åtalad för, och i frågan huruvida dessa var att anse 

som grova eller ej ansåg tingsrätten att detta skulle bestämmas av vad M.L. hade lyckats 

förmå målsägandena att göra. De fullbordade poseringsbrotten varierade på en skala där några 

flickor enbart poserat i bh eller med bar mage, medan andra förmåtts att delta i avancerade 

handlingar. De mest allvarliga handlingarna ansåg tingsrätten vara de där målsägandena i 

webbkamera inför M.L. smekt underlivet med fingrarna och/eller penetrerat underlivet. Bland 

annat med tanke på målsägandenas ålder ansåg tingsrätten att sådana handlingar som att 

förmå ett barn att utföra sexuella handlingar mot sig själv typiskt sett får anses vara ägnade att 

skada barnets hälsa eller utveckling. Därtill uttalade tingsrätten att handlingarna var mycket 

kränkande. Gällande de fallen ansåg tingsrätten att M.L:s agerande hade inneburit ett 

hänsynslöst utnyttjande av barnen och att gärningarna skulle rubriceras som grovt utnyttjande 

av barn för sexuell posering.  

 

Avseende de fall som tingsrätten inte uppfattade som de mest allvarliga uttalades att M.L:s 

agerande varken hade medfört ekonomisk vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande 

av målsägandena och att det således saknades skäl att bedöma gärningarna som grova brott. 

Därmed fann inte tingsrätten, såsom åklagaren gjort gällande, att samtliga poseringsbrott 

inklusive försöksbrotten var att anse som grova. Tingsrätten anförde i denna del att enbart det 

faktum att brottsligheten riktats mot ett stort antal flickor inte kunde föranleda att samtliga 

brott var att betrakta som grova.  

 

Hovrätten 
Hovrätten ändrade inte tingsrättens dom i något för min framställning relevant hänseende, och 

påföljden bestämdes även där till tre års fängelse.124 

 

5.2.4	  Svea	  hovrätts	  dom	  den	  23	  april	  2013	  i	  mål	  nr	  B	  721-‐13	  

Bakgrund 

Förundersökningen som senare kom att leda till åtal påbörjades efter att polisen gjort ett hem-

besök hos en flicka, som berättade att hon under en chattkonversation med en person på 

internet hade blivit exponerad för filmer där barn utsattes för sexuella övergrepp. Med 
                                                
124 Hovrätten ändrade tingsrättens dom så att M.L. dömdes för ytterligare ett fall att utnyttjande av barn för 
sexuell posering (BrB 6:8), två fall av sexuellt ofredande (6:10) samt att innehavet av barnpornografi 
(BrB 16:10 a) skulle rubriceras som grovt. 
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anledning av detta gjordes en IP-spårning vilken ledde till en person vid namn M.T. Vid 

husrannsakan fann polisen bland annat en dator som visade sig innehålla en stor mängd 

barnpornografiskt material. Det återfanns även en del egenproducerat material, dels filmer 

inspelade från datorskärmen där barn klädde av sig och utförde sexuella handlingar framför 

webbkameran, dels stillbilder där flickor visade sina bröst. I datorn påträffades också 

kontaktlistor med ett stort antal e-postadresser till flickor.  

 

M.T. använde sig av ett visst tillvägagångssätt i sina kontakter med flickorna. M.T. inledde 

sina kontakter med målsägandena i huvudsak på hemsidan Kamrat, genom att skriva 

komplimanger och be dem lägga till honom på MSN. Där uppmanade han flickorna att klä av 

sig och utföra sexuella poseringar eller onanera inför webbkameran, i vissa fall under hot. När 

förundersökningen avslutades hade 16 flickor kunnat identifieras. Åtalet som väcktes bestod 

av 35 punkter och innefattade brotten grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och 

försök därtill, utnyttjande av barn för sexuell posering av normalgraden samt försök därtill, 

sexuellt ofredande samt barnpornografibrott.  

 

Tingsrätten 

Enligt en av åtalspunkterna gällande grovt utnyttjande av barn för sexuell posering påstods 

M.T. ha förmått en målsägande L som då var elva år att vid upprepade tillfällen klä av sig 

naken och onanera framför webbkameran samt skicka nakenbilder på sig själv. Målsäganden 

L uppgav att hon blivit hotad av M.T. och att hon därför gått med på att utföra de nämnda 

handlingarna. Tingsrätten ansåg inte att det fanns skäl att ifrågasätta målsägandens utsaga och 

fann det vara styrkt att M.T. genom hot om att skada L eller hennes lillasyster förmått L till 

avancerade och djupt kränkande sexuella handlingar. Gällande brottets rubricering uttalade 

tingsrätten att det särskilt med beaktande av det hänsynslösa utnyttjande som M.T. genom hot 

förmått L till fick anses att hans agerande mot henne var att bedöma som grovt utnyttjande av 

barn för sexuell posering.  

 

Gällande andra åtalspunkter där tingsrätten valde att rubricera gärningen som grovt 

utnyttjande av barn för sexuell posering beaktades bland annat att barnen vid tillfället för 

brottet varit så pass unga att gärningen på grund av detta var djupt kränkande och hänsynslös. 

Med hänsyn till den samlade brottsligheten som utöver nämnda grova brott även omfattade 
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utnyttjanden av barn för sexuell posering av normalgraden, barnpornografibrott och sexuella 

ofredanden bestämde tingsrätten fängelsestraffets längd till två år och sex månader.125   

 

Hovrätten 

Även hovrätten framhöll i sina domskäl att förekomsten av hot var av betydelse för när ett 

poseringsbrott var att betrakta som grovt. Hovrätten ändrade tingsrättens dom bland annat på 

så sätt att ytterligare två fall bedömdes i enlighet med BrB 6:8 3 st. och därmed som grova. 

Fängelsestraffets längd bestämdes i hovrätten till tre år.  

 

5.2.5	  Kommentar	  

Gemensamt för de fall som här har berörts är att domstolarna inte har tagit ställning till om 

gärningarna kan rubriceras som sexuellt övergrepp mot barn i enlighet med BrB 6:6, den 

bestämmelse vars tillämplighet HD senare prövade.126 Diskussionerna i domskälen har istället 

fokuserat på vad som talar för att gärningarna ska bedömas som grova respektive av 

normalgraden enligt BrB 6:8. I samtliga fall har domstolarna framhållit att förekomsten av hot 

har haft betydelse för rubriceringen av brotten som grova. Ansvar enligt BrB 6:8 kräver inte 

att den sexuella handlingen som utförs ska vara kvalificerad. I domarna tycks emellertid 

karaktären av handlingarna som målsägandena företagit, huruvida de innefattat endast 

nakenhet eller inneburit exempelvis penetrering, ha spelat roll för bedömningen av om brotten 

var att anse som grova eller ej.  

 

Något som i dessa fall sticker ut är Svea hovrätts dom den 22 december 2009 i mål nr 

B 7212–09, där åklagaren valde att åtala gärningsmannen för sexuellt tvång (BrB 6:2) 

avseende gärningar som begåtts mot en 16-årig flicka. Tingsrätten utvecklade i domskälen sin 

ståndpunkt att gärningen var att betrakta som grovt sexuellt tvång (BrB 6:2 3 st.) på ett mer 

utförligt sätt än vad som gjordes gällande brotten enligt BrB 6:8. Här tycks tingsrätten ha fäst 

vikt vid hur de handlingar som den 16-åriga flickan förmåtts utföra kränkte hennes sexuella 

integritet. Det sades också att gärningen torde ha ett straffvärde som överstiger minimistraffet 

för våldtäkt (vilket hovrätten dock inte höll med om). Det kan ifrågasättas varför tingsrätten 

just gällande den här åtalspunkten uttalade att flickan utsatts för en ”digital våldtäkt” och inte 

                                                
125 Det hade gått mer än två och ett halvt år från det att de sista gärningarna begicks till dess att M.T. fick del av 
åtalet. Tingsrätten beaktade den omständigheten vid straffmätningen. 
126 Se strax nedan i avsnitt 5.4.2. 
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framförde samma åsikt gällande de andra målsäganden som förmåtts att onanera eller 

penetrera sig själva inför webbkamera.  

 

5.3	  Rättsfall	  där	  ansvar	  enligt	  BrB	  6:4	  eller	  BrB	  6:6	  yrkats	  

5.3.1	  Inledning	  

I två mål har ansvar yrkats för våldtäkt mot barn (BrB 6:4) respektive sexuellt övergrepp mot 

barn (BrB 6:6). Dessa rättsfall ger en tydlig bild av den problematik som gärningar, vilka inte 

innefattar ett fysiskt möte, ger upphov till när det gäller val av rubricering. Frågan i dessa 

rättsfall blir närmare hur rekvisiten i de olika bestämmelserna i BrB 6 kap bör tolkas. I dessa 

domar har de brott som åklagaren yrkat ansvar för inneburit att domstolarna i större 

utsträckning har resonerat kring rekvisiten i de enskilda bestämmelserna. Gärningarna som 

har prövats i de två hovrättsdomarna nedan är i stort sett identiska men har bedömts på olika 

sätt.    

 

5.3.2	  Hovrättens	  för	  Nedre	  Norrland	  dom	  den	  6	  maj	  2013	  i	  mål	  nr	  B	  304-‐13	  

Bakgrund 

Tre flickor anmälde till polisen att de hade utsatts för sexuella kränkningar i olika sociala 

medier på internet. Anmälningarna ledde till att en förundersökning påbörjades som 

utmynnade i att P.N. blev misstänkt. P.N:s datorer och mobiltelefoner visade sig innehålla 

bilder, skärmdumpar samt chattkonversationer som han haft med flera flickor. P.N. kom 

sedermera att åtalas. Åtalet omfattade nio flickor och lika många åtalspunkter. Under tre åtals-

punkter valde åklagaren att åtala P.N. för tre alternativa brott, nämligen våldtäkt mot barn 

(BrB 6:4), grovt sexuellt tvång (BrB 6:2 3 st.) och grovt utnyttjande av barn för sexuell pose-

ring (BrB 6:8 3 st.).  

 

Dessa åtalspunkter gällde målsägande A, B och C. Enligt gärningsbeskrivningen hade 

målsägandena genom hot tvingats att företa sexuella handlingar som med hänsyn till 

kränkningens art och omständigheterna i övrigt skulle anses som jämförliga med samlag.127 

Målsägandena A, B och C hade blivit utsatta för dessa gärningar enbart via internet och var 

alla under 15 år vid brottstillfällena. Händelseförloppen i A, B och C:s fall liknar till stor del 

                                                
127 Observera att den nuvarande lydelsen i BrB 6:4 är ”med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med 
samlag”.  
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varandra varför en redogörelse för vad A utsattes för även får illustrera övergreppen som be-

gicks mot B och C.  

 

Övergreppen bestod i att A genom hot hade tvingats att vid ett trettiotal tillfällen stoppa upp 

dels sina fingrar, dels olika föremål, i sin slida och anal, och i vart fall vid fem tillfällen föra 

dessa in och ut medan hon visat sig framför webbkameran. Hoten hon utsattes för bestod i att 

P.N. skulle sprida bilder av A och att han skulle förstöra hennes liv.  

 

Tingsrätten 

Gällande frågan om brotten som begåtts mot A, B och C kunde falla in under BrB 6:4 började 

tingsrätten med att konstatera att handlingar som innebär att föra in föremål eller fingrar i en 

kvinnas vagina eller anus kan vara jämförliga med samlag enligt förarbeten och praxis. Tings-

rätten ställde sig då frågan om våldtäktsbrottet kan begås ”på distans”. Tingsrätten fann mot 

bakgrund av lagtextens utformning i BrB 6:4 och dess motsvarighet i BrB 6:1 att de sexuella 

handlingar som flickorna A, B och C utfört på sig själva inte kunde anses jämförliga med 

samlag. För att en annan sexuell handling med hänsyn till kränkningens art (numera allvar) 

och omständigheterna i övrigt ska anses jämförlig med samlag, ansåg tingsrätten att någon 

annan än målsäganden måste genomföra gärningen. En person som endast har tittat på och 

gett instruktioner till gärningspersonen, exempelvis via webbkamera, kan vara anstiftare men 

inte gärningsperson.  

 

Nästa fråga för tingsrätten att besvara var huruvida gärningarna istället kunde falla in under 

BrB 6:2 3 st., såsom åklagaren hade yrkat i andra hand. Tingsrätten konstaterade att den 

sexuella handlingen enligt BrB 6:2 3 st. inte behöver vara jämförlig med samlag. Hotet 

behöver inte heller vara hot om brottslig gärning. Exempelvis hotelser om avslöjanden av 

olika slag bör alltid anses utgöra otillbörliga medel för att förmå någon att delta i en sexuell 

handling. Tingsrätten slog fast att de handlingar som flickorna hade förmåtts företa var att 

bedöma som sexuella handlingar och att P.N. hade fått dem att utföra dessa handlingar genom 

hot. Handlingarna hade enligt tingsrätten uppenbarligen varit ägnade att kränka A, B och C:s 

sexuella integritet.   

 

Vid bedömningen om det sexuella tvånget var att beakta som grovt fann tingsrätten att P.N:s 

förfarande att uppträda med olika användarnamn och till en början ge komplimanger, sedan 
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be om bilder för att därefter hota att sprida bilder och förstöra flickornas liv, var utstuderat 

och innefattade ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av flickorna A, B och C. Även det faktum 

att kontakterna och hotelserna pågått under en lång tid hade påverkan på tingsrättens 

inställning till att det sexuella tvånget var att betrakta som grovt. Med beaktande av den 

sammanlagda brottslighet som P.N. gjort sig skyldig till, samt att P.N. var mellan 15 och 17 år 

när brotten begicks blev påföljden ungdomsvård och ungdomstjänst.  

 

Hovrätten 

Hovrätten gjorde en annan bedömning i rubriceringsfrågan men ansåg i likhet med tingsrätten 

att BrB 6:4 inte var tillämplig. I domskälen uttalades att sexualbrotten av tradition har 

behandlats som s.k. egenhändiga brott, vilket innebär att en person som inte själv deltagit i 

den sexuella handlingen inte är att betrakta som gärningsman. P.N. hade inte vid något 

tillfälle träffat eller ens befunnit sig på samma ställe som målsägandena. Hovrätten 

konstaterade att P.N. inte heller hade förmått eller på annat sätt understött någon annan att 

utföra eller genomföra en sexuell handling med målsägandena. Hovrätten framhöll att det i 

förarbetena till BrB 6 kap, som exempel på en sexuell handling som inte är jämförlig med 

samlag, anges att förmå någon att onanera åt en annan person. Mot denna bakgrund, och att 

hovrätten inte fann att varken lagtext eller förarbeten gav stöd åt att BrB 6:4 var avsedd att 

tillämpas på de i målet aktuella gärningarna, kunde P.N. inte fällas till ansvar för våldtäkt mot 

barn.  

 

Nästa fråga som hovrätten skulle ta ställning till var huruvida gärningarna var att anse som 

brott enligt BrB 6:2 3 st. eller BrB 6:8 3 st. Hovrätten fann att gärningspåståendena föll in 

under såväl BrB 6:2 3 st. som BrB 6:8 3 st. Hovrätten uttalade att det varken i lag eller i för-

arbeten angetts vilken bestämmelse som ska ha företräde. Hovrätten ansåg, med hänsyn till att 

det införts en särskild paragraf om sexuell posering och att straffskalan för grovt brott 

överensstämde med straffskalan för grovt sexuellt tvång, att det fick anses mer ändamålsenligt 

att de gärningar som P.N. hade begått mot målsägandena skulle rubriceras som grovt 

utnyttjande av barn för sexuell posering.128 

 

                                                
128 Hovrätten fann att den samlade brottsligheten hade ett högre straffvärde än vad tingsrätten ansett och ändrade 
påföljden genom att utöka antalet timmar ungdomstjänst. 
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5.3.3	  Göta	  hovrätts	  dom	  den	  3	  februari	  2014	  i	  mål	  nr	  B	  3104-‐13	  

Bakgrund 

Åtalet omfattade 25 åtalspunkter och 23 målsäganden. Samtliga åtalspunkter utom en avsåg 

sexualbrott via internet. Gärningsmannen J.F. använde sig främst av programmen Skype och 

MSN i syfte att förmå flickor att visa sig för honom i webbkamera. Detta gjorde han genom 

att vilseleda målsägandena om sin identitet och ålder. Av intresse för uppsatsens frågeställ-

ningar är den åtalspunkt som rörde målsägande A. Åklagaren yrkade att J.F. för de gärningar 

som han begått mot målsägande A skulle dömas för grovt utnyttjande av barn för sexuell 

posering och grovt sexuellt övergrepp mot barn.129 

 

Enligt gärningspåståendet hade J.F. vid flera tillfällen utnyttjat att målsäganden A, som då var 

13 år, hade utfört sexuella poseringar för honom genom att förmå henne att via Skype visa sig 

i underkläder och även naken. Brottet var enligt åklagaren att bedöma som grovt eftersom 

poseringen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsägande A. I efterhand hade J.F. givit 

sken av att han genom att filma poseringen hade dokumenterat vad målsäganden gjort.  J.F. 

hade därefter genom hot förmått målsäganden A att vid två tillfällen genomföra en sexuell 

handling genom att onanera inför honom via Skype. De hotelser som J.F. använde sig av 

gentemot A innefattade att lägga ut den påstådda dokumentationen av henne på Facebook och 

Instagram samt att skicka densamma till hennes handbollstränare och lärare om A inte på nytt 

poserade och onanerade inför honom. Åklagaren menade i denna del att det sexuella över-

greppet mot barn var att bedöma som grovt eftersom J.F. hade visat särskild hänsynslöshet.   

 

Målsägande A begick självmord några dagar efter hennes sista kontakt med J.F. Åklagaren 

menade att detta också talade för att brotten var att betrakta som grova. Målsäganden A hade 

vid flera tillfällen vädjat till J.F. att förstöra den dokumentation av henne som han påstod sig 

ha. Hon uppgav även för J.F. att hon ämnade ta sitt liv om filmen skulle spridas. Trots det 

fortsatte J.F. att hota henne i avsikt att förmå henne att ånyo posera och onanera inför honom, 

vilket enligt åklagaren föranledde att målsägande A tog sitt liv.  

 

                                                
129 Här tillämpades BrB 6:6 st. 2 enligt dess lydelse före 2013-07-01 där det stadgades att det vid bedömningen 
av om brottet är grovt ”skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i 
övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars 
visat särskild hänsynslöshet eller råhet”.  
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Tingsrätten 

Tingsrätten fann det bevisat att händelseförloppet avseende målsägande A hade gått till på det 

sätt som åklagaren påstått. Tingsrätten ansåg att J.F. skulle dömas för grovt utnyttjande av 

barn för sexuell posering enligt BrB 6:8 3 st. Angående huruvida den andra delen av 

åklagarens gärningspåstående var att bedöma som grovt sexuellt övergrepp mot barn uttalade 

tingsrätten att J.F:s agerande endast bidragit till, men inte fått till följd att, målsäganden 

begick självmord. Brottet var ändå att beakta som grovt. J.F. dömdes för den samlade 

brottsligheten till fängelse i två år. Något utförligare resonemang i rubriceringsfrågan fördes 

inte i domskälen.130  

 

Hovrätten 

Hovrätten framhöll att det av chattkonversationen mellan J.F. och målsägande A framgick att 

A hade befunnit sig under mycket stor press samt att hon hade hotat att ta sitt liv vid tre till-

fällen. Hovrätten delade tingsrättens bedömning att J.F. skulle dömas i enlighet med 

BrB 6:8 3 st. för de tillfällen då han förmått målsägande A att visa delar av sig framför webb-

kameran. När det sedan gällde de tillfällen då målsägande A hade onanerat inför J.F. konstate-

rade hovrätten att det fanns möjlighet att döma för både sexuellt övergrepp mot barn och 

utnyttjande av barn för sexuell posering.131 Hovrätten resonerade vidare kring att man i 

rättstillämpningen har hanterat sexualbrotten som s.k. egenhändiga brott. För att någon ska 

kunna dömas som gärningsman för sexualbrott har krävts att personen själv har utfört den 

sexuella handlingen. Hovrätten fann att det i praxis emellertid fanns exempel där saken hade 

behandlats annorlunda.132 När den sexuella handlingen har tillkommit genom tvång menade 

hovrätten att det inte har krävts att gärningsmannen personligen har utfört sexualhandlingen.  

 

Hovrätten ansåg att J.F. genom sitt agerande försatt målsägande A i ett läge som var att 

jämställa med en tvångssituation.  Utöver detta hade J.F. utnyttjat målsägande A:s utsatta 

situation på ett utstuderat och hänsynslöst sätt, som var att jämställa med tvång. Hovrätten 

                                                
130 J.F. dömdes i tingsrätten även för ofredande (BrB 4:7), försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell 
posering (BrB 6:8 st. 3 och 6:15 samt 23:1), sexuellt ofredande (BrB 6:10 st. 3) samt barnpornografibrott (BrB 
16:10 a).  
131 I denna del hänvisade hovrätten till prop. 2004/05:45 s. 80 och s. 146 f.  
132 Se bland annat RH 2004:48 och Göta hovrätts dom den 2 juli 2012 i mål B 1332-12. Dessa mål rörde inte 
sexualbrott via internet. De handlade om förutsättningarna att döma för våldtäkt i utvidgat gärningsmannaskap, 
där samtliga tilltalade deltagit såväl fysiskt som aktivt i olika moment av gärningens utförande.   
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ansåg på denna grund att J.F. skulle dömas även för grovt sexuellt övergrepp mot barn 

(BrB 6:6 2 st.).133  

 

5.3.4	  Kommentar	  

I domen från Hovrätten för Nedre Norrland blir det tydligt att det uppstår svårigheter, när 

gärningsman och offer inte har befunnit sig på samma plats, främst gällande den traditionella 

synen på sexualbrott som s.k. egenhändiga brott.134 Hovrätten menade att gärningsmannen 

inte kunde dömas för våldtäkt mot barn enligt BrB 6:4 eftersom han inte själv deltagit i och 

därmed inte heller genomfört den sexuella handlingen.135 Däremot menade hovrätten att 

gärningarna kunde omfattas av såväl BrB 6:2 3 st. som BrB 6:8 3 st., men fann att det var mer 

ändamålsenligt att döma för brott mot BrB 6:8 3 st. eftersom målsägandena var under 15 år.    

 

I det andra fallet från Göta hovrätt valde åklagaren att dela upp gärningsbeskrivningen på det 

sättet att de rena poseringsbrotten skiljdes från de fall där målsäganden onanerat inför webb-

kameran. I frågan om gärningsmannen kunde dömas för brott enligt BrB 6:6 2 st. ansåg 

hovrätten att målsäganden hade utsatts för en sådan typ av tvångssituation att kravet på egen-

händigt utförande av brottet kunde åsidosättas. Gärningsmannen dömdes således för grovt 

sexuellt övergrepp mot barn.136 Det är intressant att jämföra detta med HD:s dom, se avsnitt 

5.4.2 strax nedan, i vilken frågan om egenhändighet, eller huruvida tvång förelegat, inte 

diskuteras överhuvudtaget.   

 

5.4	  HD	  och	  därefter	  

5.4.1	  Inledning	  

HD prövade slutligen frågan om huruvida gärningar, som innefattar att brottsoffret utför 

sexuella handlingar på sig själv, kan falla in under tillämpningsområdet för sexuellt övergrepp 

mot barn i BrB 6:6. Frågan besvarades jakande och det resonemang som HD förde skiljer sig 

från resonemangen som förts i de underrättsdomar, som redogjorts för ovan, på flera sätt. För 

                                                
133 Hovrätten bedömde det samlade straffvärdet för J.F:s gärningar och bestämde påföljden till fängelse i tre år 
och sex månader. 
134 Se närmare om resonemanget som fördes i SOU 2010:71 gällande s.k. egenhändiga brott i avsnitt 4.6 ovan.  
135 Samma resonemang fördes i Nacka tingsrätts dom den 12 mars 2015 i mål nr B 586-14. Den domen redogörs 
inte för i rättsfallsgenomgången.  
136 BrB 6:6 2 st. 
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att undersöka om det är möjligt att få en uppfattning om hur HD:s dom har tagits emot i 

underrätt, följer två underrättsdomar meddelade efter HD:s avgörande.  

 

5.4.2	  HD:s	  dom	  den	  12	  juni	  2015	  i	  mål	  nr	  B	  5680-‐14	  

Bakgrund 

En förundersökning inleddes med anledning av två polisanmälningar som två mammor hade 

gjort gällande sina döttrar, målsägande A och B. Målsägande B:s mamma hade fått reda på att 

målsägande B hade haft chattkonversationer med sin kusin, den sedermera tilltalade J.E., som 

kunde uppfattas som olämpliga. Målsägande B:s mamma kontaktade J.E. och informerade 

honom om att han inte fick kontakta målsägande B mer. Målsägande B berättade då om 

händelser som involverade J.E. och en annan kusin, nämligen målsägande A. Målsägande B:s 

mamma kontaktade i samband med detta målsägande A:s mamma och de gjorde sedan 

polisanmälningar var för sig. J.E. är drygt sex år äldre än målsäganden A och sju år äldre än 

målsägande B. Flickorna var mellan 11 och 14 år när händelserna utspelade sig. Vid hus-

rannsakan kunde bevisning bland annat i form av chattkonversationer säkras.  

 

Tingsrätten 

Åtalet mot J.E. innehöll fem åtalspunkter som bland annat innefattade våldtäkt mot barn 

(BrB 6:4) och utnyttjande av barn för sexuell posering (BrB 6:8).137 Den åtalspunkt som är 

relevant för uppsatsen är emellertid den som innefattade grovt utnyttjande av barn för sexuell 

posering samt grovt sexuellt övergrepp mot barn (BrB 6:6 2 st.), eftersom detta var åtalspunk-

ten som HD senare kom att pröva.  

 

Det som lades J.E. till last enligt åklagarens gärningsbeskrivning var att han vid två tillfällen 

hade förmått målsägande B, som då var tolv år, att utföra sexuell posering för honom genom 

att förmå henne att via Skype visa sig naken. J.E. hade vid dessa tillfällen även förmått 

målsäganden B att genomföra en annan sexuell handling genom att hon smekt sig på sina 

bröst samt onanerat inför honom samtidigt som han onanerat inför henne.  

 

De sexuella poseringarna var enligt gärningsbeskrivningen att anse som grova brott då de 

inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsägande B, och de sexuella övergreppen mot barn 

var att betrakta som grova genom att J.E. var närstående till barnet eller i övrigt hade miss-
                                                
137 Brottet enligt BrB 6:4 hade skett utanför internet. 
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brukat ett särskilt förtroende, samt då de inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. J.E. 

hade enligt gärningsbeskrivningen utnyttjat sitt släktskap med målsäganden B samt vid ett till-

fälle hotat med att sprida, den av honom påstådda dokumentationen med för henne kränkande 

sexuellt bildmaterial, om hon inte på nytt poserade, smekte sig på sina bröst och sitt köns-

organ samt onanerade inför honom.  

 

Tingsrätten konstaterade att det att förmå någon annan att onanera på sig själv enligt för-

arbetena betraktas som en straffbar sexuell handling om i vart fall utpressningshot enligt 

BrB 4:4 används.138 Tingsrätten ansåg att gärningen vid det tillfälle då J.E. använt sig av 

utpressningshot var att betrakta som sexuellt övergrepp mot barn. Vid det tillfälle då hot eller 

utpressning inte använts var gärningen enligt tingsrätten endast att bedöma som utnyttjande av 

barn för sexuell posering. På grund av hoten vid det ena tillfället ansåg tingsrätten att J.E. 

hade utnyttjat målsägande B på ett hänsynslöst sätt. Därför var gärningarna att betrakta som 

grova. Tingsrätten dömde J.E. för grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt utnyttjande av 

barn för sexuell posering.139  

 

Hovrätten 

Hovrätten över Skåne och Blekinge gjorde ingen annan bedömning än tingsrätten om vad som 

hade förekommit under de två tillfällen J.E. stod åtalad för. Angående frågan om rubricering 

anförde hovrätten att för att någon ska dömas för sexuellt övergrepp mot barn krävs att 

gärningsmannen genomför en sexuell handling, eller med andra ord att han själv deltar i 

handlingen. Att förmå någon att onanera på sig själv kan inte, ens om utpressningshot 

används, likställas med att genomföra en sexuell handling. Hovrätten ansåg därför att J.E. för 

båda tillfällena då han förmått målsägande B att onanera på sig själv skulle dömas för sexuellt 

ofredande (BrB 6:10).  

 

Vad gällde frågan om gärningarna även var att betrakta som grova utnyttjanden av barn för 

sexuell posering ansåg hovrätten att de hot som J.E. framfört visserligen utgjorde en 

försvårande omständighet, men de innebar inte att det förelåg ett så hänsynslöst utnyttjande av 

målsägande B att brottet var att bedöma som grovt. J.E. dömdes således för två fall av sexuellt 

                                                
138 Tingsrätten hänvisade till prop. 2004/05:45, s. 140.  
139 Påföljden i tingsrätten bestämdes till fängelse i två år och två månader. Vid bedömningen av straffvärdet 
beaktades att J.E. var mellan 18 och 20 år vid tidpunkterna för brotten. Straffvärdet reducerades i enlighet med 
BrB 29:7. 
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ofredande (BrB 6:10) samt två fall av utnyttjande av barn för sexuell posering av normal-

graden (BrB 6:8).140  

 

HD 

HD meddelade prövningstillstånd i frågan om det som i gärningsbeskrivningen lades den till-

talade till last, att förmå målsäganden att smeka sig på sina bröst och onanera inför honom, 

innefattade ett straffbart handlande enligt bestämmelsen om sexuellt övergrepp BrB 6:6.141 

Riksåklagaren yrkade i HD att J.E. skulle dömas för det som lagts honom till last enligt den 

gärningsbeskrivning som redogjorts för ovan, med en justering. Justeringen bestod i att 

gärningsbeskrivningen kom att lyda ”J.E. har vid dessa tillfällen, genom att förmå målsägande 

B att smeka sig på sina bröst samt onanera inför honom, genomfört en sexuell handling med 

B”.142  

 

I domskälen började HD med att utveckla vad som utgör en sexuell handling. I lagmotiven till 

införandet av det nya begreppet uttalades att det inte längre skulle krävas att en handling inne-

fattar en varaktig fysisk beröring för att kunna bedömas som en sexuell handling. I stället 

skulle det avgörande för bedömningen vara om handlingen hade en påtaglig sexuell prägel 

och var ägnad att kränka offrets sexuella integritet. Som ett exempel på en handling som 

skulle omfattas av begreppet sexuell handling angavs att en gärningsman förmår offret att 

själv onanera.143 

 

HD sammanfattade sedan gällande brottsbeskrivningarna i BrB 6 kap följande:  

 
”I vissa av brottsbeskrivningarna i 6 kap. brottsbalken används formuleringen ’förmår [i 

vissa fall tvingar] en person att företa eller tåla en sexuell handling’ (våldtäkt i 1 § 

första stycket, sexuellt tvång i 2 § första stycket och sexuellt utnyttjande av person i 

beroendeställning i 3 §, jfr sexuellt ofredande i 10 §), medan det straffbara handlandet i den 

nu aktuella bestämmelsen om sexuellt övergrepp mot barn anges vara att gärningsmannen 

’genomför … en sexuell handling … med’ barnet. Det senaste uttryckssättet används även i 

bestämmelsen om våldtäkt i 1 § andra stycket och våldtäkt mot barn i 4 §.” 

                                                
140 Påföljden i hovrätten bestämdes till fängelse i ett år.  
141 Prövningstillståndet omfattade således den åtalspunkt innehållande de brottstillfällen och de gärningar som 
redogjorts för ovan samt en annan åtalspunkt som gällde ett tillfälle där J.E. enligt gärningsbeskrivningen gjort 
sig skyldig till försök till samma brott. 
142 Min egen kursivering. Jämför justeringen med den tidigare lydelsen ”J.E. har vid dessa tillfällen förmått 
målsäganden B att genomföra en annan sexuell handling”.  
143 HD hänvisade här till prop. 2004/05:45, s. 33 f. och 135 f.  
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HD återgick till lagmotiven och konstaterade att det inte av dem framgick tydligt i vad mån de 

olika uttryckssätten innebar en skillnad när det gällde det straffbara handlandet. Lydelsen 

genomföra en sexuell handling skulle enligt propositionen innebära att straffansvar inträder 

oavsett vem som har tagit initiativ till den sexuella handlingen.144 Vidare framhöll HD att det i 

förarbetena som ett exempel på när BrB 6:6 kan bli tillämplig nämns att en person förmår 

offret att onanera på sig själv.145 Med hänvisning till lagmotiven ansåg HD att det fick anses 

stå klart att avsikten dels hade varit att det ska anses som en sexuell handling att en person 

förmår en annan att själv onanera, dels att ett sådant handlande kan uppfylla kravet i BrB 6:6 

på att gärningsmannen genomför en annan sexuell handling med ett barn.  

 

HD gick sedan över till att utreda huruvida legalitetsprincipen medgav att BrB 6:6 tillämpades 

på det sätt som HD funnit att lagmotiven gav uttryck för. Efter att ha redogjort för principen 

främst avseende analogi- och obestämdhetsförbudet uttalade HD att det emellertid inte kunde 

finnas något hinder mot att ett straffbud tolkas enligt vedertagna grundsatser så att dess rätta 

mening utröns.146 Den gärning som lades J.E. till last fick enligt HD anses omfattas av det 

normala betydelseområdet för uttrycket att genomföra en sexuell handling med en annan 

person. HD anförde avslutningsvis att det visserligen kan riktas invändningar mot systemati-

ken i BrB 6 kap, och att det även med visst fog kan sägas att terminologin inte är så tydlig 

som kunde ha önskats. De bristerna var emellertid enligt HD inte sådana att det skulle stå i 

strid med legalitetsprincipen att tillämpa BrB 6:6 på det sätt som uppenbarligen varit avsett. 

 

Trots att J.E. inte hade utfört själva sexualhandlingen och inte heller fysiskt hade befunnit sig 

på samma plats som målsäganden B ansåg HD således att hans agerande omfattades av 

bestämmelsen i BrB 6:6 1 st.147  

 

                                                
144 HD hänvisade här till prop. 2004/05:45, s. 145. 
145 HD hänvisade här till prop. 2004/05:45, s, 80.  
146 Se mer om legalitetsprincipen i avsnitt 4.3.  
147 Målet återförvisades till hovrätten som i sin fortsatta behandling ska pröva åtalspunkterna med utgångspunkt i 
HD:s ställningstagande. Målet pågår fram till februari 2016 i Hovrätten över Skåne och Blekinge i mål nr B 
1532–15.  



 

 

52 

5.4.3	  Svea	  hovrätts	  dom	  den	  24	  juni	  2015	  i	  mål	  nr	  B	  693-‐15	  

Bakgrund 

En anmälan gjordes till polisen med anledning av att en mamma hade uppmärksammat att 

hennes dotter haft kontakt med en person på Facebook. Personen ifråga hade bett flickan att ta 

en bild på sig själv naken och skicka den till honom. Det framgick även att flickan hade 

skickat en bild på sitt underliv till mannen. Mamman, som i samband med upptäckten hade 

haft en dialog med personen på Facebook, uppfattade denne som en yngre man eller pojke. 

Anmälan ledde till att flickans Facebook-konto och dator kontrollerades. Genom det arbetet 

kunde mammans berättelse bekräftas och den dittills okända personens identitet fastställas. 

Mannen som vid kontakten med flickan hade använt en falsk identitet, identifierades som P.K. 

 

Förundersökningen kom att visa att P.K. hade haft kontakt med ett relativt stort antal flickor i 

åldrarna 11 till 14 år och vissa av kontakterna hade pågått längre än ett år. Utredningen ledde 

till att även andra män som P.K. delat bilder och information om flickor med påträffades. En 

man vid namn J.L. kunde genom IP-spårning identifieras, och även han blev sedermera 

åtalad. P.K. och J.L. hade vid ett antal tillfällen och under en lägre period på ett systematiskt 

sätt samarbetat i sina kontakter med vissa flickor, exempelvis genom att diskutera hur man 

skulle gå till väga för att få kontakt med flickor, och hur man skulle agera när någon inte 

längre ville ha kontakt med dem.  

 

Tingsrätten 
Tingsrätten, som avkunnade sin dom innan HD:s dom den 12 juni 2015 i mål nr B 5680-14 

(se strax ovan), bedömde åtalspunkterna för var och en av de 43 målsägandena. Åklagaren 

yrkade att P.K. och J.L., för de gärningar som innefattade att flickorna förmåtts onanera och 

penetrera sig själva inför en webbkamera skulle dömas för såväl sexuellt övergrepp mot barn 

som utnyttjande av barn för sexuell posering.  

 

Tingsrätten uttalade att de fall där flickorna genom att skicka bilder, eller framför 

webbkameran inför P.K. eller J.L., förmåtts smeka könsorganet och/eller med föremål 

penetrera sitt underliv, med hänsyn till målsägandenas ålder fick anses utgöra helt främmande 

handlingar som typiskt sett var ägnade att skada barnets hälsa eller utveckling. Därtill var de 

enligt hovrätten mycket kränkande. Tingsrätten började med att konstatera att trots att 

rättstillämpningen av tradition hade hanterat sexualbrott som egenhändiga brott fanns det i 
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praxis exempel där BrB 6:6 hade tillämpats på gärningar av den aktuella typen. Tingsrätten 

hänvisade till Göta hovrätts dom den 3 februari 2014 i mål 3104-13,148 och menade att 

BrB 6:6 i det fallet blivit tillämplig för att gärningsmannens agerande innefattat tvång. P.K. 

och J.L:s agerande i här aktuellt fall hade inte innefattat sådant tvång som förutsattes för att 

det skulle vara fråga om ett sexuellt övergrepp, och skulle således inte bedömas som brott 

enligt BrB 6:6. Gällande dessa åtalspunkter ansåg tingsrätten att gärningarna istället skulle 

bedömas som grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. Även de fall där någon av P.K. 

eller J.L. hotat med att sprida bilder till målsägandenas släkt och vänner för att uppnå sitt syfte 

med att få barnen att posera skulle bedömas enligt BrB 6:8 3 st.149    

 

Hovrätten 

Hovrätten, som avkunnade sin dom några veckor efter HD:s avgörande, bedömde 

rubriceringsfrågan gällande de till hovrätten överklagade delarna annorlunda. Hovrätten ut-

talade att den huvudsakliga frågan av mer principiell karaktär var om det kunde anses lagligen 

möjligt att begå sexuella övergrepp mot barn via internet. Med hänvisning främst till HD:s 

aktuella dom ansåg hovrätten att de gärningar som lades P.K. och J.L. till last var att bedöma 

som grovt sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering. P.K. och 

J.L. dömdes i hovrätten för båda brotten.150   

 

5.4.4	  Helsingborgs	  tingsrätts	  dom	  den	  22	  september	  2015	  i	  mål	  nr	  B	  3029-‐14	  

Bakgrund 
Ärendet mot den tilltalade A.J. inleddes med anledning av en polisanmälan. Vid en senare 

husrannsakan togs A.J:s dator, mobiltelefon samt en extern hårddisk i beslag. Det beslagtagna 

godset visade att A.J. hade haft en mycket omfattande kontakt med olika personer på internet. 

De sociala medier som hade använts i kontakten med målsägandena var bland annat Kamrat, 

Fjortis.se, Skype, MSN och KiK. Målet kom att omfatta 58 målsäganden som samtliga varit 

under 15 år när kontakten med A.J. inleddes.  
                                                
148 Se ovan i avsnitt 5.3.3. 
149 I tingsrätten dömdes P.K. för 86 fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, 64 fall av utnyttjande 
av barn för sexuell posering, 132 fall av försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 209 fall av sexuellt 
ofredande, ett fall av grovt barnpornografibrott och 170 fall av barn pornografibrott. J.L. dömdes för 21 fall av 
grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, 22 fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, fyra fall av 
försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, 40 fall av sexuellt ofredande och 28 fall av 
barnpornografibrott. Påföljden i tingsrätten bestämdes för P.L:s del till fängelse i fem år och för J.L. till fängelse 
i två år och nio månader.    
150 Påföljden för P.K. bestämdes i hovrätten till fängelse i sex år och sex månader och för J.L. fängelse i tre år 
och nio månader. 
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Tingsrätten 
Under en mängd åtalspunkter yrkade åklagaren att A.J. skulle dömas för sexuellt övergrepp 

mot barn enligt BrB 6:6. Gärningarna innefattade bland annat att flickorna hade instruerats av 

A.J. att utföra sexuella handlingar på sig själva i form av att onanera inför webbkamera 

och/eller penetrera sig själva med fingrar eller föremål.   

 

Tingsrätten hänvisade i sina domskäl till HD:s dom samt den efterföljande domen från Svea 

hovrätt som redogjorts för strax ovan.151 Tingsrätten uttalade att de sexuella handlingar som 

A.J. hade förmått eller försökt förmå målsägandena att genomföra enbart hade haft till syfte 

att bereda honom sexuell tillfredsställelse. Utifrån vad HD och Svea hovrätt kommit fram till 

ansåg tingsrätten att det var bevisat att A.J. genom tjat, smicker och uttryckliga instruktioner 

hade förmått eller försökt förmå målsägandena att inför honom genomföra sådana sexuella 

handlingar som angavs i Svea hovrätts dom. 

 

Tingsrätten valde att göra samma bedömning gällande de fall där A.J. genom detaljerade 

instruktioner hade förmått målsäganden att via fotografi eller film dokumentera en sexuell 

handling under tiden den hade genomförts och sedan i omedelbar anslutning till att den sexu-

ella handlingen slutförts skicka över bilderna eller filmen till honom. Enligt tingsrätten var ett 

sådant förfarande att jämställa med att handlingen skett inför en webbkamera. Tingsrätten 

konstaterade därefter att även om det i praxis hade ansetts fullt möjligt att döma för brott 

enligt BrB 6:6 och BrB 6:8 i konkurrens var det inte möjligt i aktuellt fall, eftersom åklagaren 

uttryckligen hade angett att i de fall där det för samma händelseförlopp hade angetts båda 

rubriceringarna var dessa helt alternativa till varandra i den ordning som de hade angetts i 

gärningsbeskrivningen. A.J. dömdes i tingsrätten för sexuellt övergrepp mot barn vid 

sammanlagt tolv tillfällen. Påföljden bestämdes till fängelse i två år och nio månader.152  

 

                                                
151 Svea hovrätts dom den 24 juni i mål nr B 693-15. 
152 A.J. dömdes även för ett fall av försök till sexuellt övergrepp mot barn, tre fall av grovt utnyttjande av barn 
för sexuell posering, samt ett fall av försök till samma brott, 31 fall av utnyttjande av barn för sexuell posering 
samt tio fall av försök till samma brott, 298 fall av sexuellt ofredande samt ett fall av barnpornografibrott. A.J. 
var under 21 år när han begick några av de brott som han dömdes för. Tingsrätten beaktade detta i 
straffvärdesmätningen i enlighet med BrB 29:7.    
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5.4.5	  Kommentar	  

HD slog i sin dom fast att gärningar, som innebär att ett brottsoffer förmås att utföra sexuella 

handlingar på sig själv, omfattas av tillämpningsområdet för BrB 6:6. HD fann att en sådan 

tillämpning kunde anses överensstämma med lagens syfte och att en sådan tolkning av 

bestämmelsens ordalydelse inte strider mot legalitetsprincipen. De underrättsdomar i 

rättsfallsgenomgången som avkunnats i efterhand, har med hänvisning till HD:s avgörande 

bedömt gärningar av det här slaget i enlighet med HD:s slutsatser. Det framstår således som 

att HD:s avgörande har fått en effekt i underrätternas rättstillämpning. HD:s svar på frågan 

om det är möjligt att tillämpa BrB 6:6 på sexuella övergrepp som sker via internet, var tydligt 

och kan troligen inte missförstås. Frågan är emellertid hur långa slutsatser som kan dras av 

avgörandet. HD besvarade exempelvis inte huruvida även BrB 6:4 kan bli tillämplig på 

sexuella övergrepp som sker via internet. Vid hantering av ett sådant spörsmål, kan 

underrätterna troligen inte uteslutande använda sig av HD:s dom som vägledning.   
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6	  Avslutande	  diskussion	  
Av den historiska översikten i kap 4 framgår att barns behov av lagligt skydd, liksom synen 

på vilka handlingar gentemot dem som ska anses straffrättsligt klandervärda, har förändrats 

genom historien. Utvecklingen har bland annat lett till att den straffrättsliga bedömningen av 

ett sexuellt övergrepp, ska ta sikte på kränkningen som övergreppet inneburit, och inte på de 

fysiska aspekterna av sexualhandlingen.153 En förutsättning för att straffansvar ska inträda 

enligt någon av bestämmelserna i BrB 6 kap är att handlingen har utgjort en sexuell 

handling.154 Utgångspunkten är alltjämt att en sexuell handling ska ha innefattat en någor-

lunda varaktig fysisk beröring av antingen den andres könsorgan eller den andres kropp med 

det egna könsorganet. Som framgått tidigare i uppsatsen kan emellertid handlingar, som inte 

innefattat någon fysisk beröring, anses utgöra sexuella handlingar.155 Detta är naturligtvis av 

stor relevans när det gäller sexuella övergrepp som begås via internet, eftersom gärningsman 

och offer inte befunnit sig på samma plats. 

 

Ett av uppsatsens syften har varit att, i förhållande till befintliga bestämmelser i BrB 6 kap, 

belysa svårigheter som uppstått i rättstillämpningen på grund av att övergreppet begåtts via 

internet. Frågan är då vad som efter genomgången av rättsfall synes ha varit problematiskt i 

rättstillämpningen. Som har framhållits tidigare i framställningen finns det ingen given 

bestämmelse i BrB 6 kap genom vilken lagstiftaren har avsett att specifikt kriminalisera 

sexuella övergrepp som sker via internet. I flera av de underrättsdomar som berörs i kap 5 får 

man uppfattningen att det faktum att förövare och brottsoffer inte har befunnit sig på samma 

plats har varit en bidragande orsak till att domstolarna gjort bedömningen att dessa gärningar 

ska bedömas som utnyttjande av barn för sexuell posering enligt BrB 6:8. Ytterligare en 

faktor, som kan ha påverkat domstolarnas bedömning, är att åklagarens gärningsbeskrivning i 

dessa fall eventuellt inte heller har lämnat utrymme för att gärningarna ska bedömas enligt 

någon annan bestämmelse. BrB 6:8 kan omfatta situationer där förövare och brottsoffer 

endast har kontakt via något tekniskt hjälpmedel. Om man enbart ser till bestämmelsens 

lydelse kan man tycka att de rekvisit som där uppställs väl överensstämmer med vad 

gärningsmännen har förmått brottsoffren att göra, nämligen att utföra sexuell posering. 

Däremot får man en annan uppfattning när man läser förarbetena till bestämmelsen. Av dessa 
                                                
153 Prop. 2012/13:111, s. 39 f. 
154 Dock skiljer sig bestämmelsen i BrB 6:10 om sexuellt ofredande där det stadgas någon handling med sexuell 
innebörd, se närmare ovan i avsnitt 4.7.5. 
155 Begreppet sexuell handling behandlas i avsnitten 4.4-4.6 ovan. 
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framgår att syftet med bestämmelsen snarare varit att skydda barn från att utnyttjas på sex-

klubbar, i pornografiska framställningar eller vid posering som sker i en privat krets. Det kan 

inte påstås att det är direkt felaktigt att tillämpa bestämmelsen så som gjorts i flertalet domar. 

De flesta domstolar har dock, troligen i brist på bättre alternativ, valt att tillämpa BrB 6:8. 

Med lagmotiven i åtanke är min uppfattning emellertid att en sådan tillämpning inte kan anses 

vara ändamålsenlig när det gäller den slags sexuella övergrepp via internet som är i fokus i 

min uppsats. 

 

En annan typ av problematik som har uppstått i rättstillämpningen, på grund av att gärnings-

man och offer inte befunnit sig på samma plats, belyses av de två rättsfall i rättsfalls-

genomgången där ansvar yrkats för brott enligt BrB 6:4 eller BrB 6:6. I domskälen fördes 

diskussioner om den traditionella synen på sexualbrott som egenhändiga brott. I ett av 

rättsfallen uteslöts därmed tillämpning av BrB 6:4 eftersom gärningsmannen inte kunde anses 

ha genomfört den sexuella handlingen. 156 I det andra rättsfallet ansåg domstolen, med 

anledning av att den sexuella handlingen tillkommit genom tvång, att kravet på egenhändighet 

kunde åsidosättas. En tillämpning av BrB 6:6 var således möjlig.157  

 

I domskälen har med begreppet egenhändighet avsetts att en person som inte själv deltar i den 

sexuella handlingen inte kan uppfattas som gärningsman. Det är intressant att egenhändighet 

diskuteras på det här sättet. Mer förekommande har nog varit att egenhändighet diskuterats 

beträffande medverkansfrågor. Ett exempel på en situation där frågan om egenhändighet blir 

aktuell är om flera förövare har varit inblandade i en våldtäkt. En av förövarna har genomfört 

ett samlag med offret, och därmed uppfyllt den sexuella komponenten, medan den andra 

”bara” har tvingat offret. I dessa fall har avseende våldtäktsbrottet, åtminstone tidigare, den 

person som endast tvingat offret men inte utfört den sexuella handlingen, inte kunnat dömas 

som gärningsman.158 

 

Domstolarna i ovan nämnda rättsfall är dock inte ensamma om att föra den här typen av 

resonemang. I både SOU 2010:71 och av Jareborg m.fl. framförs åsikten att lagtextens 
                                                
156 Hovrättens för Nedre Norrland dom den 6 maj i mål nr B 304-13. I detta mål hade inte ansvar enligt BrB 6:6 
yrkats, se ovan i avsnitt 5.3.2.  
157 Göta hovrätts dom den 3 februari 2014 i mål nr B 3104-13. Se ovan i avsnitt 5.3.3.  
158 Se Lernestedt, Claes, Analys: Är våldtäkt fortfarande ett egenhändigt brott? Och borde det vara det?, 
Karnov. I analysen diskuterar Lernestedt bland annat huruvida rättsutvecklingen verkar gå mot att sexualbrotten 
inte längre ska betraktas som egenhändiga brott. Detta är emellertid inte föremål för uppsatsen, och kommer inte 
att beröras ytterligare.  
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utformning, och därmed kravet på egenhändighet, får betydelse för i vilken utsträckning 

sexuella övergrepp via internet kan bestraffas. Här menas att de bestämmelser som innehåller 

rekvisitet genomför inte torde vara möjliga att tillämpa i dessa situationer. 159 Detta är 

intressant av flera anledningar, inte minst för att en sådan uppfattning innebär att en 

tillämpning av de bestämmelser som särskilt syftar till att skydda barn mot sexuella övergrepp 

utesluts.160 Skulle det i sin tur innebära att sexuella övergrepp mot barn via internet skulle vara 

att bedöma enligt BrB 6:1 st. 1 eller BrB 6:2 st. 1? Enligt min mening skulle det leda till att 

det skydd mot sexualbrott som lagstiftaren avsett att ge barn, innefattande att samtycke eller 

tvång inte ska spela någon roll, förlorar i betydelse. Jag har valt att belysa resonemangen i 

dessa domskäl för att visa att det i rättstillämpningen tycks ha varit problematiskt att lämna 

synen på sexualbrott som brott som måste innefatta fysisk kontakt. Olika åsikter har också 

framförts gällande egenhändighetens roll i dessa fall. HD berör överhuvudtaget inte frågan 

om egenhändighet och dess eventuella betydelse gällande sexualbrott mot barn via internet i 

sin dom, och resonemangen som fördes i hovrättsdomarna kan då möjligen anses vara 

överspelade.    

 

En annan fråga som ställdes i inledningen till uppsatsen är på vilka sätt HD:s dom har klar-

gjort rättsläget och vilka frågetecken som kan sägas kvarstå. HD har i sin dom, med hän-

visning till lagmotiven, konstaterat att gärningar som innebär att gärningsmannen förmår 

offret att onanera utgör en sexuell handling. HD framhöll att just en sådan situation anges som 

ett exempel på när BrB 6:6 är tillämplig i förarbetena. Gällande att gärningsmannen ska ha 

genomfört den sexuella handlingen tog HD upp vad som anges beträffande rekvisitets 

betydelse i förarbetena. Där anges kortfattat att rekvisitet är att förstå så att straffansvar 

inträder oavsett vem som tagit initiativet till den sexuella handlingen.161 Med detta som 

bakgrund, och med viss kritik riktad mot terminologin i BrB 6 kap, ansåg HD att det inte stod 

i strid med legalitetsprincipen att tillämpa bestämmelsen BrB 6:6 på det sätt som HD funnit 

varit lagstiftarens syfte. HD:s prövningstillstånd var partiellt och berörde endast frågan om 

tillämplighet av BrB 6:6 gällande två specifika åtalspunkter. Målet i resterande delar samt 

påföljdsdelen återförvisades till hovrätten där det pågår fram till februari månad år 2016. 

                                                
159 Jareborg m.fl., s. 118. Jareborg m.fl. gör där en jämförelse av BrB 6:1 st. 1 och BrB 6:1 st. 2, där författarna 
menar att BrB 6:1 st. 1 med dess ordalydelse väl täcker in den situationen att någon via internet tvingar en annan 
person att utföra en sexuell handling, medan det gällande BrB 6:1 st. 2, som innehåller rekvisitet genomför, är 
betydligt vanskligare att påstå att en sådan gärning täcks. Se avsnitt 4.6 ovan om resonemanget i SOU 2010:71. 
160 BrB 6:4 och BrB 6:6.  
161 Prop. 2004/05:45, s. 80.  
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Huruvida valet av rubricering påverkar straffvärdet i en strängare riktning i målet återstår 

således att se.162  

 

De två underrättsdomar som meddelades efter HD:s dom, och som redogjorts för tidigare i 

uppsatsen, visar att HD:s ställningstagande gällande tillämpningen av BrB 6:6 har fått genom-

slag.163 I båda domarna görs uttryckliga hänvisningar till domen. Än så länge finns det bara ett 

avgörande från HD, och frågan måste ställas vilka slutsatser som kan dras från det. En 

relevant fråga som kvarstår efter HD:s dom är om det är möjligt, med tanke på att HD har 

konstaterat att genomfört inte hindrar en tillämpning av BrB 6:6, att straffansvar således även 

kan inträda enligt BrB 6:4.  

 

Det avgörande vid avgränsningen av våldtäktsbestämmelsens tillämpning är som nämnts den 

kränkning som den sexuella handlingen innebär, och inte sexualhandlingens tekniska 

karaktär. En objektiv bedömning ska göras av huruvida handlingen i det enskilda fallet typiskt 

sett innebär en lika allvarlig kränkning som den som kan uppkomma vid ett påtvingat 

samlag.164 I förarbetena anges att ett införande av en knytnäve, fingrar eller föremål i vagina 

eller anus utgör exempel på vad som kan utgöra en sexuell handling jämförlig med samlag.165 

Omständigheter som kan påverka bedömningen av kränkningen är den sexuella handlingens 

varaktighet, om den varit förenad med smärta, sår, annan kroppsskada eller om den i övrigt 

innefattat förödmjukande eller förnedrande inslag.166 Vid bedömningen av vilka handlingar 

som faller in under våldtäkt mot barn måste tas med i beräkningen att barn generellt sett är 

mer utsatta än vuxna. Detta innebär att den kränkning, som ett sexuellt övergrepp medför, kan 

betraktas som mer eller mindre allvarlig beroende på om offret är en vuxen eller ett barn.167  

 

Svea hovrätt avkunnade i september 2015 en dom där frågan var om en sexuell handling som 

målsäganden utfört mot sig själv med hänsyn till kränkningen var att bedöma som jämförlig 

med samlag.168 Målsäganden hade i detta fall, på uppmaning av den tilltalade, fört in en 

analplugg i ändtarmen. I domskälen anfördes att införande av till exempel fingrar eller 
                                                
162 Målet pågår i de återförvisade delarna i Hovrätten över Skåne och Blekinge i mål nr B 1532-15.  
163 Se avsnitten 5.4.3 och 5.4.4 ovan. 
164 Prop. 2012/13:111, s. 111 f.  
165 Prop. 2004/05:45, s. 36.   
166 Prop. 2012/13:111, s. 111 f.  
167 Ibid., s. 113 f.   
168 Svea hovrätts dom den 9 september 2015 i mål nr B 6051-15. Målsäganden var över 15 år vid brottstillfället 
och åtalet gällde BrB 6:1 st. 2 och st. 4. Åtalet ogillades på den grunden att den tilltalades uppsåt inte omfattat att 
målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation.   
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föremål i anus på en person är en sådan sexuell handling som är jämförlig med samlag. 

Vidare hänvisade domstolen till HD:s dom, och konstaterade att en gärning som innebär att 

gärningsmannen förmår offret att utföra en sexuell handling omfattas av det normala 

betydelseområdet för uttrycket att genomföra en sexuell handling med en annan person. Den 

tilltalade kunde således anses ha genomfört en handling som med hänsyn till kränkningens 

allvar var jämförlig med samlag. I det här målet hade målsäganden inte förmåtts att utföra den 

sexuella handlingen via internet, men det torde inte finnas några hinder mot att det 

resonemang som förs i domskälen även är aktuellt för de gärningar som uppsatsen avser.  

 

Enligt min åsikt torde det mot bakgrund av detta finnas skäl som talar för att vissa gärningar 

är att bedöma enligt BrB 6:4 i de fall där de sexuella handlingarna exempelvis innefattat 

vaginal och anal penetrering, eftersom de därmed är att anse som jämförliga med samlag. HD 

berörde i sin dom emellertid inte vad de sexuella handlingar som målsäganden hade förmåtts 

utföra bestod i. I det specifika fallet går det inte att utläsa huruvida handlingarna exempelvis 

innefattade penetrering eller inte. Man kan önska att HD hade uttalat sig närmare i frågan om 

karaktären av den sexuella handlingen påverkar valet av rubricering. Valde HD att inte kom-

mentera de handlingar som förelåg i det aktuella fallet för att de inte ansågs vara tillräckligt 

kvalificerade för att omfattas av BrB 6:4, eller för att HD i lagmotiven inte fann stöd för att 

tillämpa BrB 6:4 på dessa gärningar? 

 

I en av domarna i rättsfallsgenomgången åtalades gärningsmannen för våldtäkt mot barn, men 

hovrätten valde att inte gå på åklagarens linje i detta fall.169 Domen avkunnades emellertid 

före HD:s dom och det är intressant att spekulera i vad bedömningen hade blivit idag. I mitten 

av december 2015 väcktes åtal i Attunda tingsrätt mot en person som misstänks för att ha be-

gått övergrepp mot ett stort antal barn via internet.170 Åklagaren yrkar där ansvar enligt 

BrB 6:4. Frågan är om HD:s dom, samt domen från Svea hovrätt, kommer att leda till att den 

här prövningen får en annan utgång. Jag tror att det finns goda chanser för en fällande dom för 

våldtäkt mot barn.    

 

Frågan är då om den befintliga reglering som finns på området är tillräcklig för att hantera 

sexuella övergrepp via internet. Rättstillämpningen synes vara på väg i en riktning som inne-

                                                
169 Hovrättens för Nedre Norrland dom den 6 maj 2013 i mål nr B 304-13 
170 Attunda tingsrätt i mål nr B 1687-14. 
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bär att de gärningar som innefattar att ett offer utför någon form av sexuell handling på sig 

själv är att bedöma enligt BrB 6:4 eller BrB 6:6. Kan det antas att det innebär att BrB 6:8 i 

fortsättningen kommer att tillämpas på gärningar som enbart innefattat posering? Enligt min 

uppfattning vore det lämpligt att göra någon form av åtskillnad mellan de fall där 

målsäganden endast visar sig avklädd och poserar inför webbkamera och de fall som innebär 

att målsäganden förmås att utföra sexuella handlingar på sig själv. Många av de gärningar 

som har förekommit i de studerade rättsfallen torde vara att räkna som de mest allvarliga 

sexuella kränkningarna och dessa ska därför, enligt min uppfattning, kunna omfattas av 

BrB 6:4. Beträffande de sexuella handlingar som emellertid inte är att bedöma som jämförliga 

med samlag anser jag, i enlighet med vad som framkommer av förarbeten och HD:s dom, att 

det får anses ändamålsenligt att tillämpa BrB 6:6.   

 

Gällande dessa brott ser jag således inte några problem med att utvecklingen sker inom rätts-

tillämpningen, och inte genom lagstiftning. Det faktum att dessa bestämmelser som sådana 

inte är särskilt anpassade för brott som begås via internet torde inte utgöra ett problem. 

Däremot vore det önskvärt att det i praxis på ett tydligare sätt fastslås att övergrepp som sker 

via internet omfattas av den nuvarande regleringen.  

 

Kan det finnas behov av någon annan form av särreglering? Vad som ofta kännetecknar sexu-

ella övergrepp via internet är att det sällan handlar om en enskild gärning vid ett eller några 

fåtal tillfällen. Brottet i sig utgörs snarare av en process som, genom övertalning och hot, 

syftar till att förmå målsäganden att gå med på att utföra fler och grövre sexuella handlingar 

mot sig själv. Det kan börja med konversationer av sexuell natur som sedan går över till att 

målsäganden förmås att skicka avklädda bilder till att slutligen innefatta grova sexuella handl-

ingar. Övergreppen pågår ofta under en längre tid och inrymmer gärningar som kan utgöra 

brott mot flera olika bestämmelser i BrB 6 kap.171 För att särskilt uppmärksamma och beakta 

det upprepade, systematiska och kränkande i dessa handlingar torde en variant av särreglering 

vara att införa en ny bestämmelse besläktad med den om grov fridskränkning i BrB 4:4 a. 

Dessa övergrepp är gärningar som innebär en upprepad kränkning och allvarligt skadar offrets 

sexuella integritet. Med en sådan reglering skulle de allra allvarligaste gärningarna, nämligen 

de som har utgjort brott enligt BrB 6:4 eller BrB 6:6, hållas utanför och dömas särskilt för. 

För övriga brott skulle däremot dömas för ”fridskränkningsbrottet”. En sådan reglering skulle 

                                                
171 Exempelvis BrB 6:4, 6:6, 6:8 och 6:10.  
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vara positiv ur ett rättsekonomiskt perspektiv samt kunna leda till att straffminimum höjs för 

upprepade sexuella övergrepp via internet.172  

 

Avslutningsvis kan det antas att förekomsten av sexuella övergrepp via internet inte kommer 

att minska inom en överskådlig framtid. Förutom att eventuellt förändra nuvarande lag-

stiftning bör man se över polisens möjligheter att utreda den här typen av brottslighet. Om ett 

höjt straffminimum skulle kunna vara en faktor som bidrar till en ökad användning av 

tvångsmedel och att dessa brott därmed kan utredas i större grad är jag positiv till det. Den 

sexualbrottsutredning som pågår just nu ska undersöka om den befintliga lagstiftningen 

erbjuder ett tillräckligt starkt skydd mot sexuella övergrepp som sker via internet. Oavsett om 

en ny särreglering föreslås eller inte ska det bli intressant att ta del av 2014 års sexualbrotts-

kommittés utredning och se hur den ställer sig till de frågeställningar som jag har velat belysa 

i uppsatsen. Till sist vill jag framhålla att det av forskningen som finns gällande sexuella 

övergrepp via internet framgår att dessa övergrepp innebär en lika stor kränkning, och medför 

samma konsekvenser för brottsoffren, som sexuella övergrepp som sker offline.173 Enligt min 

mening talar detta starkt för att sexuella övergrepp som sker via internet således bör betraktas 

som lika allvarliga som andra former av övergrepp, och därmed ha ett motsvarande 

straffvärde. 

  

                                                
172 Angående hela stycket, se Jareborg m.fl., s. 64 f.  
173 Se ovan i kap 3.  
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